
Aan de voormalige vrienden van de Kweekvijver,                                                                Heerlen  13-06-2019 
 
Beste buurtgenoten, 
 
Na onze eigen actie in 2013 is de gemeente Heerlen weer een tijdje actief geworden rond de Kweekvijver op 
de rotonde en  accentueerde dat met een vogelnestje tijdens Cultura Nova. Daarna werden we getrakteerd 
op een rollator, een avatar, een fotograaf en het huidige Jodium131.  Steeds wisselende kunstwerken, met 
ook sterk wisselende waardering door passanten en buurtbewoners. 
 

 
Het huidige kunstwerk verdwijnt binnenkort en er was geen geld voor een nieuw project, dus waren er ook 
geen plannen.  Reden voor een aantal vrienden van de Kweekvijver om weer in actie te komen en een nieuw 
plan te lanceren en sponsors te zoeken voor een blijvend beeld. 
We werden geïnspireerd door het  5 meter hoog beeld “Globe Recycle” in de Jardin des Arts in Marrakech.   
De ontwerper, kunstenaar Rachid Assiraj, is erg enthousiast over ons plan.  
Het beeld ReCycle, dat we samen buurtbewoners, scholieren en fiets-enthousiasten willen bouwen, is een zes 
meter hoge bol van  gespaakte wielen. Het wordt een groot, transparant beeld, dat boven de vijver lijkt te 
zweven.  
In augustus start het  opbouwen op het schoolplein van het Bernardinus College. 
Maar dat kan alleen als we dan 350 fietswielen verzameld hebben. 
De bijgesloten Flyer, maar dan met een tekst aangepast voor de buurt, willen we eind volgende week 
aanbieden aan alle  buurtbewoners.  
 
We komen niet vooruit zonder fietswielen  
• Wat vindt je van dit plan?     En, als je hier ook voor warm 

loopt, de volgende vragen: 
• verzamel gespaakte wielen van fietsen, steps of 

kinderwagens; vanaf volgende week kun je die neerleggen 
bij de achteringang van het Bernardinus College, dichtbij de 
kweekvijver 

• lukt het om vrijdag 21 of zaterdag 22  juni mee te helpen 
aan het rondbrengen van de Flyers (max. 2 uur) 

• wil je ook meewerken  aan de voorbereidingen voor de 
opbouw in juli of de echte opbouw van het beeld ReCycle 
in de eerste week van augustus? 

 
mail je reactie via:  vriendenvandekweekvijver@google.com 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Paul Höppener, mede namens Jelle Aarnoudse, John Smits, Michiel Janssen en Toon Hezemans 


