
 
 
 
 
 

 

Kinderen en dieren ATAKeren 
de 66ste muurschildering van de striproute! 

Stad Brussel, 15 december 2021 - Met de 66ste muurschildering "De omgekeerde wereld" breidt de 
Striproute van Stad Brussel zich uit in de straten van Laken. Een lange muur naast een bekende doe-
het-zelfzaak op de Bockstaellaan is nu het doek voor de nieuwste muurschildering. Een klein hoekje 
van Laken dat jarenlang werd gebruikt als sluikstort is onder handen genomen door de diensten van 
de stad, die er een aangename openbare ruimte van hebben gemaakt voor de kinderen en de 
viervoeters van de wijk. De kers op de taart van de transformatie is nu de nieuwe muurschildering 
van de Duitse kunstenaar ATAK, die in zijn kenmerkende kleurrijke en dynamische stijl een 
kinderlijke en dierlijke wereld verbeeldt.    

Aan de installatie en de inhuldiging wordt al enige tijd gewerkt en de buurtbewoners zullen de felle 
kleuren en de dynamische stijl ervan hebben opgemerkt. Waar vroeger alleen een lege muur was, is 
nu een fresco aangebracht dat de sfeer weergeeft van wat er is geworden van dit stuk grond in de 
Leopold I-straat. "Wij wilden de uitzonderlijke inspanningen van de collega’s van de diensten Openbare 
Netheid en Groene Ruimten om deze verwaarloosde ruimte op te waarderen in schoonheid aanvullen. 
De keuze om op de site een kleurrijke en levendige tekening te maken, past perfect in de geest van de 
Striproute: de dagelijkse leefomgeving van de bewoners en gebruikers van de stad verbeteren", zegt 
Arnaud Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing en verantwoordelijk voor de Striproute.  

Tot een paar jaar geleden betekende dit stuk land overlast voor de buren. Maar met de komst van een 
ruimte voor de allerkleinsten en van een hondenweide heeft dit deel van de Leopold I-straat een 
nieuwe dynamiek gekregen. "De inhuldiging van deze muurschildering is de kers op de taart van de 
enorme inspanningen die onze diensten hebben geleverd om deze plaats een nieuw gezicht te geven", 
zegt Zoubida Jellab, Schepen van Openbare Netheid en Groene Ruimten. "Deze groene ruimte en 
hondenweide krijgen nu een echt artistiek decor dat perfect past in de geest van de straat. Wij wilden 
de inwoners van Laken een kwaliteitsvolle plaats bieden om tot rust te komen, te ontspannen en plezier 
te maken. Nu zullen zij ook een echt werk uit de 9de kunst kunnen bewonderen.” 

“Ik ben vereerd dat een tekening uit mijn kinderboek 'De Omgekeerde Wereld' nu te zien is in de straten 
van Stad Brussel. Het principe van het prentenboek zonder woorden is gebaseerd op opvallende 
omkeringen van eenvoudige ideeën. Ik had eigenlijk niet gedacht dat de tekening van Arctische dieren 
in een tropisch oerwoud zijn absurditeit zou verliezen en bijna een mogelijk toekomstbeeld zou worden, 
als je ziet welke klimaatcrisis we nu doormaken”, concludeert ATAK, de auteur van het album "De 
Omgekeerde Wereld".  

De muurschildering werd op 15 december ingehuldigd in aanwezigheid van leden van het College 
van Stad Brussel en van de buurt.  

Meer info ?  

François Descamps, woordvoerder van Arnaud Pinxteren,  
Schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie 

Nieuwe website van de Striproute 
www.parcoursBD.brussels 
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