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Van Kuifje tot Corto Maltese: een facelift voor het stripparcours
Op initiatief van schepen Ans Persoons (sp.a) is de Stad gestart met een grote opfrisactie van haar
stripparcours. Tussen nu en oktober zal de stad een tiental stripmuren restaureren en ontdoen van
graffiti. De werken zijn eind mei gestart met de stripmuur van Kuifje in de Stoofstraat. Vele andere
muren zullen de komende weken en maanden volgen.
In 1991 ging de Stad Brussel van start met een stripparcours. Vandaag telt het parcours een 50‐tal
stripmuren en wordt het nog elk jaar uitgebreid. Er zijn echter heel wat stripmuren in een minder goede
staat door graffiti en natuurlijke degradatie. Het onderhoud van de muren is noodzakelijk om de
duurzaamheid van het parcours te verzekeren. “De stripmuren zijn erg belangrijk om Brussel als
hoofdstad van de strip te promoten en het toerisme te ondersteunen”, zegt Ans Persoons (sp.a), schepen
bevoegd voor het stripparcours. “De toeristische meerwaarde ligt vooral in het parcours dat de
stripmuren dwars doorheen de stad verbindt. Hoewel we blijven inzetten op het plaatsen van nieuwe
stripmuren, moeten we daarom aandacht blijven schenken aan het onderhoud van de oudere muren.
Vooral omdat we de ambitie hebben met de muren kleur te brengen in de wijken en vuile plekjes op te
knappen en aantrekkelijk te maken.”
De ontwikkeling van het stripparcours gebeurt volledig in lijn met de ambitie van de Brusselse
wijkcontracten. Sommige muren bestaan al meer dan 20 jaar en maken deel uit van het typische uitzicht
van een wijk. “De muren versterken de identiteit van de wijk. Ze dragen letterlijk hun steentje bij om de
band tussen bewoners van dezelfde wijk te versterken”, bevestigt schepen Persoons.
Voor de renovatie maakt de schepen een budget van 97.592 euro vrij. De werken gingen eind mei van
start met de stripmuur van Kuifje in de Stoofstraat en met de muur van Titeuf in de Emile Bockstaellaan.
In oktober worden de werken afgerond met de renovatie van de 80 meter lange muur van Corto
Maltese die gesitueerd is aan het kanaal.
Bijlage: foto van de evolutie van de stripmuur Kuifje; andere foto’s op aanvraag: Thi‐Tiên Trân, Attaché
Stripmuren & Pers, 02 279 44 17, Thi‐Tien.Tran@brucity.be
Contact Ans Persoons – 0498 792 896
Planning van de werken:
Mei 2015
Kuifje (afgerond)
Titeuf (afgerond)
Juni 2015
XIII (afgerond)
Yoko Tsuno (werken zijn gestart)
Nero

Juli 2015
Cory de Scheepsjongen
De dromen van Nick
Lucky Luke
September – oktober 2015
Corto Maltese

