
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe stripmuur "Vandergoten"in Laken vervoegt Brusselse 
Striproute : Nadien is Neder-Over-Heembeek aan de beurt 

Stad Brussel, 28 oktober 2022 – Voor haar 68ste fresco blijft de Striproute voor de vijfde keer in twee jaar 
tijd in Laken. Deze keer werd een stripmuur van 90m² op de Bockstaellaan gemaakt, uitgevoerd door Atelier 
30 en ontworpen door Emilie Plateau. Hand in hand met de bewoners van het Vandergotengebouw wilde 
de Franse auteur die in Brussel woont ook de wijk, de bewoners en de bedrijven van de buurt een plaats 
geven. 

"Mijn muurschildering is een straatbeeld, heel levendig, met mensen van de buurt op de voorgrond. Sommigen 
spelen, anderen komen terug van de hockeyclub, nog anderen gaan naar hun werk. De winkels zijn typisch voor 
die in de omgeving," zegt Emilie Plateau, de auteur van de muurschildering. "Ik heb verschillende knipogen 
naar de geschiedenis van het gebouw toegevoegd door verhuisdozen met een paardenhoofd te tekenen en 
door foto's te gebruiken die door een bewoner waren opgestuurd, met name de vlaggen van een buurtfeest op 
het meest rechtse gebouw.” 

"Vandergoten" is de 68ste muurschildering van de Striproute. Al 30 jaar verfraait de Striproute de muren en 
wijken van de Stad Brussel. Sinds 2019 gaat de route een nieuwe richting uit: die van meer vervrouwelijking, 
decentralisatie, en participatie. "Dit is de vijfde muurschildering die we in twee jaar tijd in Laken hebben 
ingehuldigd.  Emilie Plateau heeft echt samengewerkt met de bewoners van het Vandergotengebouw om hun 
buurt in beeld te brengen, want zij zijn de  mensen die de wijk doen leven", zegt Arnaud Pinxteren, Schepen 
van Stadsvernieuwing en verantwoordelijk voor de Striproute. "En met muur nummer 69 zetten we onze 
decentralisatie-inspanningen voort met een eerste stripmuur in Neder-Over-Heembeek", besluit hij. 

"De stripmuren frissen nu al enkele jaren de muren van Brussel op en dragen ten volle bij tot het aanbieden 
van cultuur die dagelijks voor iedereen toegankelijk is en tot het promoten van de talenten van de Federatie 
Wallonië-Brussel, zoals de auteur Emilie Plateau. Ik ben verheugd over de inhuldiging van dit nieuwe fresco, 
dat samen met de bewoners van de wijk is ontworpen. Strips zijn een volwaardige kunstvorm die in ons 
cultuurbeleid eindelijk wordt erkend, en die ik nog meer wil ondersteunen", benadrukt Minister van Cultuur 
Bénédicte Linard. 

Émilie Plateau is geboren in Frankrijk en woont in Brussel. Zij is auteur en striptekenaar (Comme un plateau, 
Moi non plus, Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, l'Épopée Infernale,...) en is lid van het Collectief van 
Vrouwelijke Striptekenaars tegen Seksisme. "Net als bij "De Hut" of "Een Namiddag op het Bockstaelplein" 
wilden we de buurt betrekken bij de muurschildering, zowel bij de creatie als bij de uiteindelijke visualisatie. 
Het werk van Emilie Plateau voor dit project belicht perfect de diversiteit van de wijk, de bewoners en het 
dagelijkse leven in Bockstael," zegt Arnaud Pinxteren. “Ik legde de focus op thema's die de bewoners op de 
muur vertegenwoordigd wilden zien: diversiteit, groen en natuur, de wijk Bockstael en de geschiedenis van de 
plek zelf, namelijk een voormalig gebouw voor trekpaarden," legt Emilie Plateau uit. 

  



Het werk is gemaakt door Atelier 30, meet 90m² en is te zien op de muur van nummer 304 in de Bockstaellaan. 
Stripliefhebbers kunnen er ook voor kiezen een hele route te volgen om meerdere stripmuren te ontdekken, 
als onderdeel van een wandeling. Alle informatie is beschikbaar op https://www.parcoursbd.brussels/nl. 

Meer info ?  
François Descamps, woordvoerder van Arnaud Pinxteren,  

Schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie, 
0474/90 28 39 
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