
 
 

 
 

 
 

 

Met ‘Dagen van Zand’ komt de Striproute voor de eerste keer 
naar Neder-over-Heembeek 

Stad Brussel, 23 november 2022 –Na 5 extra werken in Laken breidt de Stiproute nu ook verder uit naar 

Neder-Over-Heembeek, want het noordelijkste stadsdeel van Stad Brussel krijgt haar allereerste stripmuur. 
Het is de 69ste telg van de Striproute, en voor deze primeur werd een muur die uitgeeft op een speelplaats 

het canvas voor een muurschildering bedacht en getekend door Aimée de Jongh. Zij maakte een werk 
gebaseerd op haar internationaal bekende strip “Dagen van Zand” op maat van Neder-Over-Heembeek.  

“Voordat ik aan de tekening begon, ben ik tweemaal in de wijk Neder-Over-Heembeek komen kijken om te zien 

wat de ligging van de muur was. Ik vond het belangrijk dat de tekening zou passen met de atmosfeer en de 

ruimte van de wijk. Ook de kleuren die rondom de muur voorkwamen heb ik nauwkeurig gefotografeerd. 

Vervolgens heb ik de tekening gebaseerd op mijn stripboek ‘Dagen van Zand’, dat gaat over het effect van de 

mens op de natuur, in de Verenigde Staten van de jaren '30”, zegt Aimée de Jongh, de auteur van de stripmuur.  

“Dat klimaatthema past juist deze wijk heel goed, omdat het een groene wijk is met mooie parken rondom. De 

fotograaf, John, is het hoofdpersonage van ‘Dagen van Zand’. Hij kijkt glimlachend door zijn lens, richting de 

wijk, hoopvol.” 

‘Dagen van Zand’ is de 69e muurschildering van de Striproute. Al 31 jaar verfraait deze route de muren en 

wijken van de Stad Brussel. Sinds het begin van de huidige legislatuur volgt het Stripparcours drie duidelijke 

principes: vervrouwelijking, participatie en decentralisatie.  

"Na de vijf nieuwe fresco's in Laken was het tijd om naar Neder-over-Heembeek te trekken", zegt Arnaud 

Pinxteren, Schepen van Stadsvernieuwing en verantwoordelijk voor de Striproute. “We openen hier meteen 

met een knaller, met een zeer gekend werk in de wereld van de 9e kunst, van een veelvuldig bekroonde auteur. 

In een tijd waarin het aantal extreme weersomstandigheden toeneemt, is deze stripmuur actueer dan ooit",  

zegt hij.  

Aimée de Jongh is geboren en opgeleid in Nederland en studeerde daarna verder in Gent en Parijs. Sinds 2010 

is ze auteur en striptekenaar. In 2018 werkte ze samen met Zidrou, een vaste scenarist in het stripcircuit, aan 

‘Bloesems in de herfst’, alvorens solo succes te boeken met ‘Dagen van Zand’. Dit verhaal over een jonge 

journalist die te maken krijgt met de Dust Bowl, een uitzonderlijke periode van droogte in de Far West in de 

jaren dertig, werd al snel een succes. Bijna 40.000 exemplaren werden verkocht in Frankrijk en 10.000 in 

Nederland. Deze graphic novel won zelfs de Quai des Bulles-prijs en de Prix des Libraires de Bande Dessinée, 

twee belangrijke prijzen de Franstalige wereld.  

"Starten met een kunstenaar en een werk van zo'n kwaliteit is een bewijs van de ambitie die we nastreven 

met de Striproute, hier in Neder-over-Heembeek. Ook het idee van Aimée de Jongh om haar stripmuur te aan 

te passen aan de wijk toont dat aan. Van de Japanse Toren tot het Maison de la Création en ook de konijnen 



op de speelplaats van de Leo XIII-school: dit kunstwerk vindt zijn begin in het Kansas van de jaren 1930, en 

landt in het Neder van de jaren 2020", legt Arnaud Pinxteren uit.  

“Ik ben me ervan bewust dat niet alle bewoners van de wijk bekend zullen zijn met het boek. Om hen toch 

een verbinding met de tekening te laten hebben, heb ik in de wolken twee gebouwen getekend die de 

bewoners zeer goed kennen: de Sint-Niklaaskerk uit Neder-Over-Heembeek, en de Japanse Toren in Laken. Zo 

hoop ik dat bezoekers van de muur, of ze nu striplezers zijn of niet, er hoe dan ook veel kijkplezier aan zullen 

beleven,” besluit Aimée de Jongh.  

Het werk is 75m² en staat op de muur van nummer 14 van het Sint-Niklaasplein in Neder-over-Heembeek. 

Vanaf vandaag is de stripmuur te bezichtigen voor voorbijgangers, maar stripliefhebbers kunnen er ook voor 

kiezen een gepersonaliseerde route uit te stippelen. De website www.parcoursbd.brussels/nl helpt hen 

daarbij.  

Meer info?  
François Descamps, woordvoeder van Arnaud Pinxteren,  

Schepen van Stadsvernieuwing 

en Burgerparticipatie, 0474/90 28 39 
francois.descamps@brucity.be 
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