
Welkom in Berchem!

Onze Berchemse street art 
is om uw vingers bij af te 
likken! Vandaar dat we een 
selectie van deze gewel- 
dige werken via deze kaart 
met u willen delen. Loop 
rond met de kaart onder 
uw arm en bewonder 
échte kunstwerken in de 
Berchemse openlucht. Af 
en toe springen we ook 
even de grens over om 
enkele pareltjes bij onze 
buren te ontdekken.

Onder de indruk van wat 
u ziet? Zowel kunstenaars 
als bewoners vinden het 
geweldig om uw reacties 
en foto’s op sociale media 

terug te zien. Deel dus 
vooral de bijzondere plek- 
ken die u tegenkomt!

#streetartberchem 
#streetartantwerp 
#streetartcities 
#berchem
#welove2600

Tip: kom in contact met 
artiesten door ze te taggen 
in uw posts op sociale 
media!

Geniet van ons aanbod!

01  |  Joachim

05  |  Mr June & 
 Rise One

Titel
Welcome Wall

Locatie
Lobby Berchem Station.
Burgemeester Edgar 
Ryckaertsplein 1

Info
De Antwerpse artiest 
Joachim toverde de muur 
in de lobby van het station 
om in een kleurrijke ver- 
welkoming voor elke reizig- 
er. Na een tijdje in Lier te 
hebben gewoond is hij 
eindelijk teruggekeerd 
naar Antwerpen en zie je 
zijn creaties snel terug in 
het Antwerpse straatbeeld. 

Share the love!
F joachimstreetart
I @joachimofficial

Locatie
Berchem Station.
Burgemeester Edgar 
Ryckaertsplein 1

Info
Op dit muurtje vlakbij het 
station werd Rise One uit- 
genodigd om kunst aan te 
brengen. Vooral op het 
linkerstuk van de muur 
kun je de skills van deze 
artiest bewonderen. Hij 
werkte samen met Mr. 
June (NL) om een ijzerster-
ke “collab” neer te zetten. 
Bekijk de waterdruppels 
op dit werk eens van 
dichtbij.

Share the love!
F Mr.June   
 Aerosolkings
I @Davidjunelouf  
 @riseone_ak

02  |  Caz & Co 03  |  Verschillende 
 artiesten

Titel
A tribute to Antwerp

Locatie
Berchem Station perron 
6 & 7. Burgemeester 
Edgar Ryckaertsplein 1

Info
Caz (en bevriende kunste- 
naars) namen perrons van 
Berchem Station onder 
handen. Op 800 m² brach- 
ten ze aan beide zijden 
een ode aan Antwerpen. 
Caz bekostigde dit juweel- 
tje zelf en gaf Antwerpen 
zo een geweldig cadeau. 
Welke onderwerpen her-
kent u in de schildering?

Share the love!
F Cazn.art
I @Cazn1

Titel
Bug-T graffiti jams

Locatie
Berchem Station perron 
6. Burgemeester Edgar 
Ryckaertsplein 1

Info
Arno Arnouts, alias ‘Bug T’ 
een lokale jeugdwerker, 
werkt al sinds de 90’s 
aan graffiti en street art 
projecten in Antwerpen. 
Hij is o.a. verantwoordelijk 
voor vele jams tussen 
station Berchem en  
Antwerpen Centraal. 
Neem dus zeker de trein 
om geweldige werken van
o.a. Dzia, Ox-alien, Klaas 
Vanderlinden, Smates, 
Steve Locatelli en vele 
anderen te zien langs dit 
traject.

04  |  Smok

Titel
Under the Bridge

Locatie
Tunnel onder Berchem 
Station. Burgemeester. 
Edgar Ryckaertsplein 1

Info
Het district vond dat de 
tunnel onder Berchem 
Station wel wat kleur kon 
gebruiken. Daarom tover- 
de de Antwerpse kunste- 
naar Smok enkele dieren 
uit het Berchemse Park 
Brialmont op de muur. 
Smok staat bekend om 
zijn realistische werk en 
dat is ook hier te zien!

Share the love!
F SMOK
I @__smok__
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11  |  Rwina 12  |  Rise One 13  |  Toy Factory, 
Dzia & Olivier 

 Vrancken

14  |  LinksOne 16  |  Rise One

06  |  Rise One

18  |  Wilson, Smok 
& Rabiz

17  |  Smok

07  |  Joachim 08  |  Verschillende 
 artiesten

19  |  Smok

09  |  Smates & 
Steve Locatelli

Meer street art in 
Antwerpen ontdekken?

10  |  Joachim

Titel
Green Tram

Locatie
Lode Cantensstraat 39
(bij onze buren van dis-
trict Borgerhout)

Info
Rwina is een jong talent 
dat sinds een paar jaar de 
spraycans heeft ontdekt, 
Rwina is een term die 
staat voor “enthousiaste 
herrie, chaos”. Dit is zijn 
handelsmerk geworden, 
hij gaat waar de wind hem 
brengt en wil zijn naam 
achterlaten waar hij kan. 
Hier brengt hij een ode 
aan Berchem station met 
het nodige respect voor 
de natuur.

Share the love!
F Rwina
I @r.w.i.n.a.

Titel
Moby Dick

Locatie
Orpheusplein 1

Info
Wie naar zwembad 
Groenenhoek gaat kan er 
niet naast kijken. De reus- 
achtige duiker die je ge- 
schrokken aanstaart net 
boven de ingang. Als je 
verder kijkt, begrijp je 
waarom. Op het gebouw 
is een heus onderwater- 
tafereel afgebeeld waarin 
een potvis ronddobbert, 
als een echte “Moby Dick”. 
Weer een knap staaltje 
werk van Rise One.

Share the love!
F Aerosolkings
I @riseone_ak

Titel
Nutskasten

Locatie
Hoek Diksmuidelaan/ 
Dianalaan

Info
Al jaren tracht Berchem de 
saaie, grijze nutskasten 
wat op te fleuren door 
ontwerpen van lokale 
artiesten hierop aan te 
brengen. In de wijk Groen- 
enhoek vind je er zo ver- 
schillende terug van o.a. 
Toy Factory, Olivier 
Vrancken en Dzia. Zeg nu 
eerlijk: zouden alle nuts- 
kasten niet gepimpt 
moeten worden?

Titel
Moeder Natuur

Locatie
Zillebekelaan 6

Info
Op de gevel van Jeugd- 
centrum Den Eglantier 
prijkt een mooi werk van 
Linksone, een lokale artiest 
die met een eigen kleding- 
lijn (onethreewear) zijn 
graffiti-skills omzet in 
mooie ontwerpen. Hier 
gebruikte hij voornamelijk 
groene tinten om zijn 
interpretatie van Moeder 
Natuur te schilderen.

Share the love!
F Spray Paint Artists
I @Onethreewear

Titel
Ik wil Naft

Locatie
Roderveldlaan 2

Info
Voor “ik wil naft” maakte 
Rise One dit kunstwerk en 
vatte hij alle elementen 
erin het project voor staat: 
de creatieve jongerencul- 
tuur wordt op alle moge- 
lijke vlakken ondersteunt. 
Je herkent in het werk 
verschillende disciplines 
als muziek, fotografie en 
urban sports. Welke zie je 
nog meer?

Share the love!
F Aerosolkings
I @riseone_ak

Titel 
Assassin’s Creed

Locatie
Brug Guldenvliestraat 2

Info
Onder de spoorwegbrug 
schilderde lokale kunste- 
naar Rise One een scene 
uit het computerspel As-
sassin’s Creed. De makers 
van het spel, Ubisoft, 
hebben hun kan- 
toren in Berchem gevestigd 
en deze muurschildering 
maakt deel uit van de 
lanceringscampagne van 
het spel.

Share the love!
F Aerosolkings
I @riseone_ak

Titel
Kemmelbergstraat

Locatie
Kemmelbergstraat 50

Info
In een steegje nodigden 
enkele buurtbewoners 3 
artiesten uit om een ver- 
borgen plekje te creeëren. 
Wilson, Smok en Rabiz 
werkten al eens eerder 
samen en schilderden 
enkele ontspannen tafer-
elen in dit doodlopende 
straatje. Neem eens een 
kijkje en kom volledig tot 
rust.

Share the love!
F SMOK
I @__smok__ 
 @___w_i_l_s_o_n___  
 @ben_rabiz_bervoets

Titel
Nutskasten

Locatie
Brilschanspark ter 
hoogte van de fietsers-
brug

Info
Van zijn ontwerp onder de 
brug van Berchem Station 
heeft het district verschil- 
lende prints gemaakt en 
deze gebruikt om nutskas- 
ten te versieren. De ijsvo- 
gel aan de fietsersbrug in 
het Brilschanspark kon 
geen beter thuis vinden.

Share the love!
F SMOK
I @__smok__

Titel 
Mona Lisa

Locatie
Lange Leemstraat 441 
(bij onze buren van dis-
trict Antwerpen)

Info
Joachim’s vorige werk uit 
2015 werd bedekt met 
affiches, daarom besloot 
hij de “spot” te reclaimen 
en liet hij zich inspireren 
doorde  Mona Lisa. De 
eigenaar van het café vindt 
het alleen jammer dat het 
kleurenpallet vloekt met 
zijn interieur.

Share the love!
F joachimstreetart
I @joachimofficial

Titel 
Meeting of Styles

Locatie
Krugerstraat, Minkelers- 
straat, Vlijtstraat en 
Uitbreidingsstraat

Info
Elk jaar opnieuw is de oude 
“gasfabriek” het decor van 
het internationale graffiti 
event ‘Meeting of Styles 
Belgium’. Het jaarlijkse 
event trekt nationaal en 
internationaal talent aan 
om 3.000 m² te voorzien 
van kunst. Deze hotspot 
moet je gezien hebben!
Kom in augustus een kijkje 
nemen!

Titel 
Diamond City

Locatie
Luisbekelaar (bij onze 
buren van district Borger-
hout)

Info
Aan de zijgevel van de sport- 
hal vind je werk van Steve 
Locatelli en Smates. Deze 
artiesten werken regel- 
matig samen en zijn uitge- 
groeid tot internationale 
toppers. Terwijl Smates de 
wereld afreist organiseert 
Locatelli regelmatig expo’s 
in zijn Artifex Gallery in 
hartje Antwerpen.

Share the love!
F Smates / Locatelli Steve
I @smeetsbart 
 @locatellisteve

Titel
Will to Fly

Locatie 
Woeringenstraat

Info
Het nieuwste werk van 
Smok is geïnspireerd op 
een foto van een bloggen- 
de vader die de avonturen 
van zijn zoontje Will vast- 
legt. Will is gezegend met 
een extra chromosoom en 
is ervan overtuigd dat hij 
kan vliegen. Zijn vader 
weet hem telkens zo te 
fotograferen dat hij echt 
lijkt te vliegen.

Share the love!
F SMOK
I @__smok__

Download de gratis Street 
Art Cities app! 
Street Art Cities is een 
internationaal platform 
dat alle street art in de 
wereld documenteert. 
Dit Belgisch / Nederlands 
collectief is momenteel 
actief in meer dan 180 
steden. Zowel op uw com- 
puter, als uw mobiel kunt 
u alle kaarten inzien via
www.streetartcities.com.

Ook zijn er meer dan 20 
steden verwerkt in de 
gratis Street Art Cities app. 
De allereerste, universele 
street art app met up-to- 
date informatie over de 
aanwezige locaties.

Share the love!
W streetartcities.com
I @streetartcities
 #StreetArtCities 

Titel 
Blue Fish

Locatie
Stan Ockersstraat 96 
(bij onze buren van district 
Borgerhout)

Info
Joachim’s eerste werk sinds 
hij terug in Antwerpen 
woont. Hij kan niet stil zitten 
en “Een dag niet ‘gepaint’ is 
een dag niet geleefd” is zijn 
motto. Deze vis schilderde 
hij in “putteke” winter en hij 
kreeg zelfs felicitaties van 
inwoners die tijdens de 
donkere wintermaanden 
steeds hun garagebox terug- 
vonden dankzij dit werk.

Share the love!
F joachim
I @joachimofficial

15  |   Rise One 
           & Skill 

Titel
Untitled

Locatie
Binnenplein 16

Info
Op uitnodiging van de 
buurt kwamen de plaatse- 
lijke kunstenaar Rise en 
Skill van de Aerosolkings 
een muur in de straat een 
kleurtje geven. Vandaag 
de dag hebben ook de 
spelende kinderen een 
mooi kunstwerk om naar 
te kijken.

Share the love!
F Aerosolkings
I Riseone_ak
 Skill_ak

20  |  SuperA

Titel
Hello Pigeons

Locatie
Haringrodestraat 86-104

Info
De brouwerij nodigde de 
Nederlandse artiest Super A 
uit om enkele monumen-
tale 
duiven te schilderen, het 
logo van het nieuwe bier. 
Deze muur werd echter 
een jaar later afgebroken 
en de reacties van de buurt 
zorgden er voor dat Super A 
opnieuw werd uitgeno-
digd 
om ditmaal een grotere 
muur te schilderen op de 
parking van de brouwerij.

Share the love!
F Super A
I @mr.super_a


