
Opdrachtgever: Heerlen Murals
Honigmannstraat 2
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Koolpiet - forward in time (2013)

Super A en Collin van der Sluis, beiden afkomstig uit Goes, 

werkten voor dit project samen. Heerlen is het centrum van 

de voormalige Oostelijke Mijnstreek waar de kolenindustrie 

voor welvaart zorgde. De mural is een verwijzing naar het 

ondergrondse werk van de “koelpieten”, de mijnwerkers. 

Om te waarschuwen voor brandbaar mijngas en giftig 

koolstofmonoxide gas namen mijnwerkers kanaries mee 

naar beneden. Deze gingen namelijk al bij kleine beetjes 

gas letterlijk van hun stokje. De beeltenis in zijn geheel 

refereert aan een gasmasker. De mural is een hommage aan 

dit roemruchte stadsverleden en wordt ook door de oudere 

inwoners erg gewaardeerd. Deze mural won in 2016 de Dutch 

Street Art Award in de categorie Wonderwall.

Super A & Collin van der Sluijs 

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Coriovallumstraat 7

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Spoorsingel 12

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Spoorsingel 2

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Stationstraat 13
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Faith47

Bier & Brood Dourone & Elodieloll Cyrcle

Alas! how pitiful (2013)

Faith47 is een vermaarde kunstenares uit Zuid-Afrika. Haar 

werk kenmerkt zich door ruwe intimiteit die het dualisme 

in menselijke relaties weerspiegelt. Ze laat zich inspireren 

door sociale en politieke kwesties zoals mensenrechten, 

eenzaamheid, post-apartheid en feminisme. De Mariabeeltenis 

houdt verband met het nabijgelegen Christusbeeld 

(Tempsplein). Typerend is dat de zwaan (symbool voor 

zuiverheid) wordt aangevallen door een hond (symbool voor 

trouw). Het verlies van spiritualiteit in het dagelijks bestaan 

bekritiserend? Haar gracieuze zwanen zijn in een serie murals 

over de hele wereld een dominant terugkerend thema 

waarmee zij in versteende omgevingen het verlies van contact 

met de natuur verbeeldt. 

Synthesis (2016)

Bier & Brood, de Rotterdammers Koen Harmsma en Jelmer 

Noordeman, kunnen alles met zwart en wit. Geïnspireerd 

door machines, natuur en architectuur bezitten ze een 

unieke stijl die een duistere, apocalyptische of akelige realiteit 

schetst. Hun thematiek uit zich in surrealistische, dan wel 

psychedelische afbeeldingen. Ze werken graag in zwart en 

wit om de kijker het gevoel te geven te kunnen verdwalen in 

het werk, met soms een verstopte grap als beloning. De titel 

“Synthesis” gaat over de digitalisering van de samenleving. 

Handen en oren vergroeien met de telefoon, gezichten 

met beeldschermen.  Het werk roept de vraag op of wij 

wegzakken in de wereld van internet; een realiteit die 

pas 25 jaar oud is.

Diversity (2015)

De uit Madrid afkomstige Dourone en uit Parijs afkomstige 

Elodieloll zijn sinds 2012 levenspartners en een team. Voor 

Heerlen werkten zij aan een lastige opgave. De geribbelde 

gevel is moeilijk te bewerken, maar in combinatie met de 

spraycan ontstaat een spannende combinatie. Zij zoeken 

constant een specifi ek doel voor een bepaalde plek of tijd, 

onder de noemer “art for humans”. Ze willen visueel effect 

linken aan respect, diversiteit, tolerantie, delen en vrijheid. 

Deze wand is 360 m2 groot. Ze begonnen met hun werk aan 

de Spoorsingel, waarop een bewoner van de Willemstraat 

verzuchtte: “hopelijk komen ze het hoekje om”. Het pand 

was eerst een droevige eyecatcher, met deze mural is er 

duidelijk waarde toegevoegd.

Heerlen Struggle! (2014)

Cyrcle is een collectief van straatartiesten, grafi sch ontwerpers 

en traditionele beeldende kunstenaars uit Los Angeles. Binnen 

een periode van drie jaar heeft Cyrcle een grote bekendheid 

in de internationale street art en galerie scene verworven. 

Volgens Cyrcle heet het werk “Heerlen Struggle!”, 

omdat het verwijst naar de periode waarin de stad zwaar 

te kampen had met de sluiting van de mijnindustrie, 

drugsgebruik en prostitutie. De strip- en pop art-achtige 

mural met wilde kleuren en fi guren verbeeldt deze strijd en 

is bedoeld om de Heerlense samenleving te sterken en te 

inspireren door te vechten en niet op te geven.

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Coriovallumstraat 26

Opdrachtgever: Heerlen Murals/Wonen Limburg
Rotonde Spoorsingel-Kloosterweg

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Willemstraat 119

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Spoorsingel 12

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Spoorbrug Groene Boord

Opdrachtgever: Cultura Nova
Pancratiusstraat 43
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Selfportrait (2013)

De uit China afkomstige en in Zuid-Afrika woonachtige 

kunstenaar DAL EAST is in de wereld van de street art een 

echte topartiest. Thema’s uit de dierenwereld presenteert 

hij als draadachtige sculpturen, half dier half machine, half 

natuurlijk half kunstmatig. De moeilijke situatie aan het pand, 

met een grote boom ernaast, lost hij briljant op door een 

robotachtige kat om het hoekje te laten kijken, alsof het de 

volgende seconde verdwijnt of dat er een gigantische kat 

verschijnt. Zoals hij dat wel elders in de wereld kon doen 

met o.a. een gigantische walvis, dino-achtig wezen, kudde 

galopperende geiten of springende dolfi jn. 

Creed (2014)

INTI is in street art de belangrijkste exponent voor zijn land 

Chili en werkt over de gehele wereld. Ondanks dat is zijn 

stijl, kleurgebruik en vormentaal nauw verbonden met de 

oude culturen van zijn continent Zuid-Amerika. 

Pre-Columbiaanse kunst, carnaval, Boliviaanse folklore, religie, 

het zit er allemaal vast verweven in zijn werk zijn. Net als in 

Heerlen werkt INTI bijna altijd XXL. De madonna-achtige 

fi guur, met patronengordel, militaire camoufl agekleding, 

boek (Bijbel of Koran?), vredestak en Heilig Hart leidde bijna 

tot een volksprotest toen een raadslid er een “moslima met 

bomgordel” in zag. Terwijl dit beeld uitdaagt na te denken 

over godsdienst en wat in naam daarvan gebeurd in de 

wereld om ons heen.

Collapse (2016)

Aryz uit Barcelona is een kunstenaar die kritiek uit op het 

huidige street art dat steeds meer deel wordt van een 

vooropgezet openluchtmuseum. Dat betreurt hij, maar het 

brengt hem tegelijkertijd over de hele wereld, waardoor hij 

ervan kan leven. Aryz varieert steeds in thema en inspiratie, 

meestal in aquarel-achtige tinten. Voor Heerlen koos hij 

voor een verwijzing naar de Amerikaanse droom, die Henry 

Ford - bedenker van de lopende band - voor zijn werknemers 

mogelijk maakte door met een minimumloon de auto te kopen 

die ze zelf produceerden. De T-Ford, door Aryz afgebeeld, 

wordt niet in elkaar gezet, maar spat letterlijk uiteen. 

Mono-industrie, zoals auto- of mijnindustrie, leiden niet 

altijd tot alleen maar welvaart.

Gedachten in Beweging (2015)

De Argentijn Christiaan Riffel wordt beïnvloed door fi losofi e, 

literatuur en poëzie. Met zijn geometrische stijl probeert 

hij vanuit gedachtenlijnen en de verschillende posities van 

de kijker, perspectieven en waarnemingen te bieden en 

dialoog uit te lokken. In Heerlen werd hij geïnspireerd door 

de Russische schrijver Dostojevski die objectief, realistisch, 

onderzoekend en vanuit echte gebeurtenissen schreef. Riffel 

“schrijft” in Heerlen over het onfortuinlijke verhaal van de 

stad na de mijnsluiting, de leegstand en de vergrijzing. Riffel 

gelooft dat transitie positief is voor wie er in gelooft en niet 

bang voor verandering is. “Gedachten in Beweging” is dan 

een goeie start naar het positieve en constructieve.

Trópicos (2014)

Finok komt evenals Os Gemeos, Claudio Ethos en Nunca (zie 

nr. 38 en nr. 14) uit São Paulo. Zijn werk ademt heel duidelijk 

de Zuid-Amerikaanse cultuur: de naïeve stijl, de groene en 

rode kleur, de op totems geïnspireerde kunstwerken met 

gezichten en symbolen uit de Braziliaanse cultuur. Door zijn 

stijl en kleurgebruik is zijn werk heel herkenbaar. Belangrijke 

elementen zijn de populaire Braziliaanse vliegers en ballonnen, 

vandaar de ballonachtige fi guren en hoofden. Heel opvallend 

is dat Finok er in slaagt op onderdelen bijna glasachtige 

effecten op de muur te bereiken. In Heerlen gebruikt hij ook 

goudkleur, levendige patronen en inlandse indiaan-

achtige motieven. De twee delen aan beide zijden 

van de spoorbrug zijn mooi in balans. 

L’Étranger (2008)

Os Gêmeos, Portugees voor “de tweeling”, is de 

artiestennaam van de tweelingbroers Gustavo en Octavio 

Pandolfo uit São Paulo. Met hun werk voor Cultura Nova 

en Schunck* werd de internationale street art in Heerlen 

geïntroduceerd en de maatstaf gezet voor Heerlen Murals. 

Os Gêmeos zijn naast Banksy de meest bekende street 

art-kunstenaars ter wereld. “L’Etranger”, verwijzend naar 

de vele nationaliteiten uit de mijnbouwperiode, was in 

2008 onderdeel van de openingsact van Cultura Nova, 

als mural, maar ook als 3D-werk in de vorm van een 

gigantische opgeblazen pop. Het werk van de broers is met 

de consequente, maar enorme variatie van alledaagse fi guren, 

met hun gele huidskleur, direct herkenbaar. 

DAL EAST

Inti Aryz

Christian Riffel Finok Os Gêmeos

Opdrachtgever: Abraxas Culturele Evenementen i.s.m. Heerlen Murals
Geerstraat 2 
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Johan Moorman

Let the good times roll (2015)

Johan Moorman is een zeer veelzijdig Nederlandse kunstenaar 

uit Eindhoven. Zijn werk is kleurrijk en abstract. Hij laat 

zich inspireren door de retro-futuristische ontwerpen van 

bijvoorbeeld steden en producten. Dit grote werk kwam 

tot stand tijdens Serious Request in 2015. Het mijnverleden 

van Heerlen is inspiratiebron, met haar zware industrie en 

monotone architectuur van vooral de jaren zestig en zeventig. 

Dit gebouw heeft vele randen en kanten, glas en kiezelachtige 

bekleding. Dat maakte het werk zeer lastig. Door dit werk 

krijgt het hele Van Grunsvenplein meer kleur en zeker deze 

troosteloze zijde. De kunstenaar wil de bewoners een positief 

perspectief bieden met de tekst “Let The Good Times Roll”.

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Coriovallumstraat 26

(2015)

Claudio Ethos is afkomstig uit São Paulo in Brazilië, de beton-

metropool van 21,5 miljoen inwoners. Hij heeft een zeer 

gedetailleerd handschrift. Dat is afkomstig van zijn voorliefde 

voor balpen-tekeningen, een techniek die hij ook praktiseert 

bij murals, met een fi guratief-abstracte vormentaal. 

Hij is o.a. beïnvloed door het werk van de Braziliaanse 

tweeling Os Gemeos (zie nr. 38). Een belangrijke inspiratiebron 

is de dagelijkse strijd die de mensen in zijn geboortestad 

moeten leveren. Deze mural heeft echter een link met het 

sterrenrestaurant in dit pand. Hij gebruikt vaak maar één kleur 

in varianten, in dit geval zijn de basiskleuren rood, blauw, 

geel en groen heel subtiel gebruikt in kleding en achtergrond.

Claudio Ethos
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Opdrachtgever: Heerlen Murals
Looierstraat 22
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Dzia

Catch the butterfl y (2016)

Dzia is een artiest uit België die met name in de regio 

Antwerpen een mysterie is, omdat zijn dieren-murals daar als 

pop-ups desolate plekken in de stad nieuw leven inblazen. 

Dieren en murals, natuur versus stad, is zijn handelsmerk. 

Dat doet hij ook in veel steden in Europa. De plek waar hij de 

grote vos schildert is een hele dynamische in de stad gezien 

het aantal verkeersbewegingen per dag. Maar eigenlijk 

gebeurde er ook weer niets. Met dit tafereel van de vos en 

de vlinder op deze urbane plek, gebeurt er iets verrassends 

wat de locatie een nieuwe betekenis geeft. De voetganger 

blijft staan en de automobilist vangt een glimp op die pas 

bij de volgende rotonde doordringt, en dan misschien 

tot nadenken aanzet.

Opdrachtgever: Tupen zonder naam

Heerlen Heron (2016)

Dave de Leeuw en Vincent Lancee zijn uit de regio 

afkomstige kunstenaars. Een betrokken groep jonge 

Heerlenaren met een warm hart voor de identiteit en de 

authenticiteit van Heerlen, hebben op knappe wijze via 

crowdfunding deze mural te kunnen realiseren. Daarin is het 

verhaal van Heerlen in één beeld zichtbaar zodat iedereen 

die Heerlen met de trein binnen komt ziet: “Hier betreedt 

u Heerlen, een stad met een rijk en bewogen verleden én 

bouwend aan een nieuwe toekomst”. Heron is Engels voor 

reiger. De grijze reiger, Heron, staat symbool voor de stad 

die als een fenix herrijst uit alle restanten en gedaanten van 

het verleden. Op de locatie van dit voormalige CBS-gebouw 

stond vroeger de Oranje-Nassau I-mijn.

Dave de Leeuw & Vincent Lancee
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Opdrachtgever: Heerlen Murals / Woningstichting Weller
Geerstraat/Parallelweg 1

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Kemkensweg 3
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Nunca 1010

Refl exion of Oneself (2016)

Nunca, Portugees voor “nooit”, is een kunstenaar uit São 

Paulo in Brazilië. Pas nadat hij (maar ook Os Gemeos, zie nr. 

38) in 2008 werd uitgenodigd voor een street art-expositie 

in Tate Modern in Londen, werd zijn werk in zijn eigen stad 

gewaardeerd. Echter, de campagne tegen graffi ti in São 

Paulo, “Cidade Limpa” (schone stad) leidde tot verlies of 

grijs overspuiten van veel werk van Nunca en zijn collega’s. 

Inmiddels behoort hij tot de “groten der aarde”. Nunca 

staat voor vastberadenheid en zich niet laten begrenzen. 

De afbeelding houdt onze wereld een spiegel voor waarin 

het lot van de inheemse Braziliaanse indiaan centraal staat 

tegenover de steeds meer oprukkende westerse beschaving, 

gesymboliseerd door het vliegtuig.

Abbys (2015)

1010 is een in Hamburg gevestigde kunstenaar. Internationaal 

is hij vooral bekend om zijn raadselachtige, portaal-achtige 

street art illusies op de muren. Zijn techniek creëert een 

bepaalde diepte aan een gewone muur door het schilderen 

van concentrische lagen van kleur. In dit geval komt de mural 

overeen met de kaart van de Democratische Republiek Kongo. 

Abbys staat voor bodemloze put, onpeilbare diepte van 

verdriet, wanhoop en schaamte. Kortom de hel. 1010 verwijst 

hier naar de totale uitbuiting en uitputting van de Congo, 

rijk aan grondstoffen en diamant waarvan de Congolees 

het laatste van profi teert en niemand precies weet waar

de winst naar toe vloeit.

Opdrachtgever: Stichting “Getting Up!”
Willemstraat 78 

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Spoorsingel 46

20 24

FISH Ben Eine

Green Over Gold (2016)

FISH is een kunstenaar die uit de regionale street art-scene 

is opgekomen. Het ontwerp thematiseert dier en natuur. 

“Green Over Gold” kan duiden op de terugname door de 

wilde natuur van het door de mens gecreëerde, maar ook 

de opkomst van de ‘groene’ en meer natuurlijke mentaliteit 

tegenover de aloude liefde voor het snelle geld...het lonkende 

goud. De driehoek kan diverse symbolieken hebben: enerzijds 

de bekende (illuminati) machtspiramide van de wereldmacht 

of betrekking hebben op de mens zelf. Dan staat ze voor 

de drie-eenheid van de ratio (het aapje), het gevoelswezen 

(de koala) en onze biologische en dierlijke kant (het grote 

oerblad). Samen vormen ze een eenheid, die niet altijd 

eenduidig in balans is met elkaar.

Devastating (2016)

Premier David Cameron verraste Barack Obama in 

2010 met een schilderij van Ben Eine, een van de meest 

gevestigde graffi tikunstenaars uit Londen. Ben Eine werkt 

typografi sch, gespecialiseerd in een helder, kleurrijk en 

herkenbaar lettertype. Na 20 jaar taggen, daarbij zo’n 20 keer 

gearresteerd te zijn, vijf veroordelingen voor vernieling en nog 

net aan celstraf ontsnapt, werkte hij vijf jaar met supericoon 

Banksy en is hij in de street art-beweging een van de meest 

gerenommeerde namen. Ben Eine is een kunstenaar die zich 

sterk maakt voor een onderscheid tussen graffi ti en street art. 

De Spoorsingel, voorheen een “devastating” plek, werd 

met het kleurrijke werk van Eine een zinvolle en 

energieke plek in de stad. 

16 19
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Opdrachtgever: Heerlen Murals/FNV
Spoorsingel 46

Ode aan de arbeider (2015)

De vakbeweging FNV deed deze mural cadeau aan Heerlen, 

omdat ze 50 jaar na de mijnsluiting en in het Jaar van de 

Mijnen iets wilde bijdragen. Oud-mijnwerkers, zogenaamde 

koempels,  waaronder zelfs een 99-jarige, waren uitgenodigd 

bij de presentatie. Handen ineen, samen voor een sociale 

maatschappij, dat heeft kunstenaar Super A (zie ook nr. 1) 

verbeeld. Op de spaken van het grote wiel van de liftschacht, 

waarin de koempels tot een halve eeuw geleden dagelijks 

de gang naar beneden maakten, zijn de hedendaagse 

exponenten afgebeeld van de strijd voor een sociale 

maatschappij. Er gloort licht, de koempel op de gevel kijkt 

hoopvol omhoog, de toekomst tegemoet, bijgestraald door 

het licht van zijn kenmerkende ‘petlamp’.

Super A
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Opdrachtgever: Kunstencentrum Signe
Spoorsingel 14

Birds of Paradise (2011)

Hadassah Emmerich, is afkomstig uit Heerlen. Emmerich is 

geen uit graffi ti en street art afkomstige kunstenares maar 

vond haar weg via de kunstacademie en de internationale 

museale wereld. Emmerich is bekend om haar monumentale 

muurschilderingen met kleurrijke plant- en bloemmotieven, 

groeivormen, geanonimiseerde portretten, (vrouwen)lichamen 

en tekst. Emmerichs werk wordt gevoed vanuit graffi ti, 

pulpliteratuur, reisadvertenties en symbolen vanuit haar 

multi-etnische achtergrond – zij is van Nederlandse, Indische, 

Chinese en Duitse afkomst. Vanuit deze inspiraties kent haar 

werk een zeer eigen (gelaagde) zeggingskracht en beeldtaal, 

waarbij de beschouwer deelgenoot gemaakt wordt 

van haar innerlijke gedachten. 

Hadassah Emmerich
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AHeerlen
 Street Art Route Street Art Route Street Art Route



Opdrachtgever: Heerlen Murals
Zie route

Pablo Delgado

Dutch Masters (serie 2015)

Pablo Delgado komt uit Mexico, maar woont in Londen en is 

bekend om zijn miniatuur paste-up scènes waarin hij beelden 

uit de massamedia en populaire cultuur herschikt in nieuwe 

en surrealistische composities. Opvallend zijn de zwarte 

schaduwen die zijn minifi guurtjes op de grond slaan, waardoor 

de afbeeldingen een levendig karakter krijgen. Zijn scènes 

lijken fantastisch, chaotisch en schijnbaar toevallig, maar 

elk heeft zijn verhaal dat samen met de locatie zorgvuldig is 

gekozen. Voor Heerlen koos hij afbeeldingen die verwijzen 

naar de hoogtijdagen van de Nederlandse schilderkunst, 

met name de Gouden Eeuw. De paste-ups zijn kwetsbaar en 

zullen geheel volgens concept van Delgado op den 

duur verweren en verdwijnen. 

Opdrachtgever: Heerlen Murals
Zie route

Cement Eclipses (serie 2016)

Isaac Cordal komt uit Spanje, maar woont in Brussel. Zijn 

kleine miniatuurtjes hebben een enorm verrassingseffect en 

aantrekkingskracht. Zijn “cementen (zons)verduisteringen” 

zijn een kritische refl ectie op het menselijke gedrag als sociale 

massa: de mens als kuddedier. Ze zoomen in op de routine van 

de hedendaagse mens en staan op de gekste plekken. Het is 

de bedoeling dat de beeldjes, geboetseerd uit klei en daarna 

gegoten in kunststof en beschilderd, de voorbijganger pakken 

en laten nadenken over de menselijke komedie. Cordal heeft 

een voorliefde voor de “kleine mens” en situaties die hun 

hopeloze wezen uitdrukken, zoals wachten op de bus, een 

onverwachte dood, zitten op kantoor, telefoneren 

op het balkon etc.

Isaac Cordal

Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van Stichting Street Art en VVV Zuid-Limburg. Wij hebben deze brochure met de meeste zorg samengesteld. Beide partijen staan er niet voor in dat de verstrekte informatie juist, volledig en actueel is. Stichting Street Art en VVV Zuid-Limburg aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, 

die op enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de plattegrond of daarin verstrekte informatie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, scan of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VVV Zuid-Limburg. © VVV Zuid-Limburg 2017 / Stichting Street Art. 

Coördinatie: VVV Zuid-Limburg | Algemene tekst: Stichting Street Art en VVV Zuid-Limburg | Fotografi e: Nose for Photography en Stichting Street Art | Kartografi e: BooQi Media Solutions | Opmaak en druk: BooQi Media Solutions | Oplage: 1e druk 2017, 3000 exemplaren.
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Ontdek de street art 
in Heerlen

De Heerlen Street Art Route voert langs 

speciaal geselecteerde murals die een 

uitstekend beeld geven van de Mural-

hoofdstad van Nederland. Op deze kaart lees 

je meer info over de murals langs de route. 

Daarnaast kun je via twee verschillende 

mini-routes zoeken naar miniatuur-murals. 

Er zijn tal van murals in en om het centrum 

van Heerlen, maar er is nog veel meer te 

zien in deze gemeente. Ga hiervoor naar 

heerlenmurals.com, streetartheerlen.nl en 

vvvzuidlimburg.nl/streetart.

De Stichting Street Art (Peter Fransman, 

Volmar Delheij, Marc Maurer, Lars de Kort, 

i.s.m. Raenys Martis/Klasse Apart), recent 

omgedoopt tot Urban Art Squad, is meer 

bekend onder de projectnaam “Heerlen 

Murals”. Hoewel er voor de oprichting in 

2013 al een “underground scene” van lokale 

graffi ti- en street art-artiesten bestond en via 

het werk van Cultura Nova, museumdirecteur 

Stijn Huijts en het KUS-project “Lak aan 

Braak” al artiesten van wereldformaat naar 

Heerlen waren gehaald (o.a. Os Gemeos, 

ROA), heeft de omvang en de kwaliteit 

van de street art-collectie in Heerlen door 

het werk van de Stichting de afgelopen 

vier jaar een enorme vlucht genomen. Zelfs 

zo dat Heerlen over het algemeen gezien 

wordt als Mural-hoofdstad van Nederland 

en er merkbaar meer toeristen naar Heerlen 

komen. 

Stichting Street Art/Urban Art Squad

VVV Zuid-Limburg

1 Super A (NL) &
Collin van der Sluijs (NL)
Koolpiet - forward in time 
(2013, Winnaar Dutch Street Art 
Award 2016)

2 Stohead (DE) 
Here now (2014)

11 James Jetlag (NL)
Jay.Oh.Pee

17 Zedz (NL)
(2016)

4 Gigo (BE)
He and his stupid ideas

6 Telmo Miel (BE)
A crazy little thing called glove (2015)

5 Marie van Vollenhoven (NL)

7 Case Maclaim (DE)
a miracle elixer (2014)

8 Faith47 (ZA)
Alas! How pitiful (2013)

9 DAL EAST (CH)
Selfportrait (2013)

10 Johan Moorman (NL)
Let the good times roll (2015)

14 Dave de Leeuw (NL) &
Vincent Lancee (NL)
Heerlen Heron (2016)

3 Marie van Vollenhoven (NL)
Jens Besser

Claudio Ethos (BR)
(2015)12

Dzia (BE)
Catch the butterfl y (2016)13

Nunca (BR)
Refl exion of Oneself (2016)15

Inti (CL)
Creed (2014)16

18 1010 (DE)
Abbys (2015)

19 Aryz (ES)
Collapse (2016)

20 Fish (NL)
Green over Gold (2016)

Dzia (BE) 
Waiting for an egg (2016)21

Super A (NL)
Piñata (2014)22

23 Super A (NL)
Ode aan de arbeider (2015)

24 Ben Eine (UK)
Devastating (2016)

25 Felipe Pantone (ES)
Kenetic (2015)

26 Hadassah Emmerich (NL)
Birds of Paradise (2011)

Vagabundos (BE) & 
El Neoray (BE)
Heerlen is boos

27

Mr June (NL)
Black and Yellow (2015)28

Lastpak (NL)29

Bier & Brood (NL)
Synthesis (2016)30

Christian Riffel (AR)
Gedachten in Beweging (2015)31

Dourone & Olieboll (ES/FR)
Diversity (2015)32

34 Finok (BR)
Trópicos (2014)

35 Cyrcle (US)
Heerlen Struggle! (2014)

Troy Lovegates (CA)36

40

Dzia (BE)
Ne Knien (2015)37

Collin van der Sluis (NL)
Swinging Birds (2013)41

Collin van der Sluis (NL)38

42

33 Marke Newton (UK)
Sweetest Barbarians (2005)

39 Os Gêmeos (BR)
L'Étranger (2008)

Rookie (The Weird Crew) (DE)
Dedication (2013)

1010 (DE)
No Bounderies (2015)

Route Pablo Delgado (MX)
Dutch Masters (serie 2015)

Route Isaac Cordal (ES)
Cement Eclipses (serie 2016)

Heerlen Street Art Route

Heerlen
Mural-hoofdstad
van Nederland

Heerlen is een openluchtmuseum met 
achter elke muurschildering een verhaal. 
Ga op ontdekkingstocht met deze street 
art route (roze hoofdroute). Of zet je 
speurneus op en ga op zoek naar de 
minutieuze schilderingen van Pablo 
Delgado (groene route) of de kleine 
mannetjes van Isaac Cordal (gele route). 
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