Graffiti of streetart?
Ongewenste graffiti wordt best zo snel mogelijk verwijderd. Graffitikunstenaars kunnen de stad
opvrolijken, maar je leidt hen best naar locaties waar dat gewenst is.

1. Vermijd graffiti
Graffiti is veel burgers een doorn in het oog. Het wordt gezien als een vorm van vandalisme. Een
snelle aanpak is cruciaal om een aanzuigeffect te vermijden.

VOORKOM WAAR MOGELIJK
Voorkom grauwe muren en weinig verlichte en verlaten locaties die graffiti en tags aantrekken.
Bemoeilijk het aanbrengen ervan door een oneffen oppervlak of door begroeiing.
Graffiti op openbare vuilnisbakken? Kies voor een model met graffitiwerende eigenschappen
(geribbeld, anti-graffiti-laag …) of een opvallende kleur, of ga voor beschilderde vuilnisbakken.
BRENG EEN COATING AAN
Breng bij nieuwbouw of na het verwijderen van graffiti een anti-graffiti-coating aan. Coaten
beschermt het oppervlak en vergemakkelijkt het verwijderen van (nieuwe) graffiti.

VERWIJDER SNEL
Graffiti snel verwijderen of oververven werkt ontmoedigend. Heel wat steden en gemeenten
verwijderen gratis graffiti van woningen en bedrijfsgebouwen op vraag van de eigenaar. Afhankelijk
van de gebruikte verf en ondergrond kan graffiti op verschillende manieren worden verwijderd:




reinigen met stoom
chemische reiniging
zandstralen

Maak goede afspraken over wie dit opvolgt en hou meldingen bij zodat er ook naar andere
oplossingen gezocht kan worden als het probleem terugkeert.

2. Kies voor graffitikunst
Laat graffitikunstenaars veel geplaagde plaatsen van streetart voorzien. Onder de kunstenaars
bestaat immers de ongeschreven code om elkaars werk te respecteren.

KIES GESCHIKTE LOCATIES


Cabines van nutsbedrijven of andere openbare voorzieningen. Vraag toelating aan de
eigenaar van de locatie. Ga na of de ondergrond geschikt is en bepaal welke
beschilderingstechniek aangewezen is, zodat de oorspronkelijke functie niet in het gedrang
komt. Voorzie een beschermende coating.



Graffitimuren. Leg vast op welke plaatsen graffitibeoefenaars hun kunsten kunnen tonen:
blinde muren, fietstunnels, bruggen, jeugdhuizen, skatepleinen … Verf na een bepaalde
periode alles wit zodat er opnieuw gestart kan worden.

Muren met gedoogbeleid
Graffiti vzw toont op haar website legale graffitimuren. Meestal zijn er weinig of geen afspraken
verbonden aan die muren. Wil je zeker zijn, pols dan even bij je lokale jeugddienst wat kan en wat
niet.

BEPAAL ZELF HET ONTWERP
-

Organiseer een ontwerpwedstrijd zodat je zelf de muurschildering kan kiezen.
Pak grauwe plaatsen aan door samen te werken met zelfgekozen graffitikunstenaars.

Kindertekeningen op glasbollen in Kortrijk
Ook glasbollen worden ontsierd door graffiti. Kortrijk organiseert daarom jaarlijks een tekenwedstrijd
voor kinderen. De winnende ontwerpen worden geschilderd op de glasbollen in de schoolomgeving
van de winnaars.

Leuvense muren zoeken kunst
Muur zoekt kunst is een online ‘datingbureau’ van de Leuvens jeugddienst dat lege muren en volle
spuitbussen met elkaar in contact brengt. Op die manier kan er op een legale manier en in overleg
met de muureigenaar streetart aangebracht worden.
Leuven schreef in 2017 een wedstrijd uit voor internationale kunstenaars om de grijze spoorwegbrug
ter hoogte van de Abdij van Park op te fleuren. Het project, een samenwerking tussen de
buurtbewoners en de toeristische dienst, resulteerde in een fris ontwerp met vogels die verwijzen
naar het nabije natuurgebied.

Nutskasten worden kunstkasten
In heel wat steden en gemeenten lopen initiatieven om de saaie verdeelkasten van nutsbedrijven om
te toveren tot kunstige pareltjes. Dikwijls kaderen ze in buurtacties, zoals ‘Buurt aan de beurt’ in
Antwerpen.

VOORZIE NAZORG
Coat de voorziene oppervlaktes vooraf. Als de graffitikunst of het oppervlak zelf beschadigd of beklad
wordt, moet het snel hersteld worden. Dat vraagt opvolging en een financiële inspanning.

GEBRUIK STREETART ALS TOERISTISCHE TREKPLEISTER
Veelbezochte locaties blijven langer mooi en proper. Speel daarop in door een streetart-route uit te
stippelen. Dat is een uitstekende toeristische troef én een manier om meer sociale controle te
creëren in weinig bezochte straten.

Hoofdstad van het stripverhaal
Striphelden ontmoeten is eenvoudig: ga wandelen in de Brusselse straten en kijk omhoog! Zestig
stripmuren kleuren Brussel-centrum en Laken. Je vindt ze langs het uitgestippelde stripparcours.
Maar Brussel toont vandaag veel meer in zijn straatbeeld. De handige website Street Art Parcours
leidt je letterlijk langs een gratis tentoonstelling zonder openingsuren.
Leuke uittips:
-In Oostende zijn de muurschilderingen van het Street Art Festival The Crystal Ship permanent te
bewonderen.
-Ontdek Gent anders met de Sorry, Not Sorry Street Art-wandeling. Je komt zeker langs het
beroemde graffitistraatje.
-Spring je fiets op en laat je verrassen door de Graffiti & Street Art-fietsroute in Hasselt.
-Ook Antwerpen heeft een ruim aanbod aan muurkunst. Verschillende wandelingen leiden je
doorheen de stad. Laat je door een gids op sleeptouw nemen naar verborgen pareltjes of ontdek ze
zelf met de app.
- Mechelen liet tien kunstenaars los op evenveel muren in de binnenstad. Zoek ze in het kielzog van
Mechelen Muurt.

