
Meer street art in 
Antwerpen ontdekken?

07  |  Smok, Bird 
& Nefast 

Titel 
Deugniet

Locatie
Constant De Jongstraat 62

Info
Dit trio van artiesten kent 
elkaar al heel lang en 
painten graag samen. Ze 
kozen op deze locatie voor 
een schattige tuinkabouter 
die, nadat hij een speel-
goedtrein heeft beklad, het
hek overklautert. Fun fact: 
elke artiest die op die  
locatie heeft gewerkt, heeft 
zijn tag op de speelgoed- 
trein achtergelaten.

Share the love!
F SMOK
 Bird
I @__smok__
 @bird_obg

15  | Links One, 
Matthew Dawn, 
Vyrüs, RBLX, 
E.T., Eyes-B, STS 
Jasta, & K.Shit.

Titel 
Wood Walls

Locatie
Sint Bartholomeusstraat 
142 - 164

Info
Op de zijmuur van een 
houtverwerkingsbedrijf 
werkten 8 verschillende 
kunstenaars aan hun eigen
canvas met het thema 
dokken, hout en natuur.

14  | Verschillen- 
de artiesten 

Titel 
Cool Wall

Locatie
Barnkrachtstraat 18

Info
Marc, de eigenaar van het  
Grafisch Huis, houdt wel 
van street art en besloot in 
2016 artiesten uit te nodig- 
en om de parking achter 
zijn winkel om te toveren 
in zijn eigen ‘wall of fame’. 
Zo nodigde hij o.a. HNRX, 
Ems, Tuzq, Joachim, KBTR,
en Vyrüs uit om te komen 
schilderen. De enige voor- 
waarde was dat het werk 
‘cool’ moest zijn, daarmee 
bedoelt Marc dat het alle- 
maal wintertaferelen of 
winterkleuren moesten zijn. 
Fun fact: Marc won met 
zijn initiatief in 2017 de 
cultuurprijs in Merksem.

17  | HNRX 

Titel 
Shrimp Cocktail

Locatie
Oude Bareellei 116

Info
HNRX kwam naar 
Antwerpen omdat hij graag 
in het spookdorp Doel 
wilde schilderen. Toevallig
belandde hij in Merksem 
waar Street Art Antwerp 
hem aan deze muur hielp. 
Hij is de eerste buitenlandse 
kunstenaar die Merksem 
aandeed.

Share the love!
F HNRX
I @_hnrx_

20  | Ox-Alien 
& Fred

Titel 
Fun House

Locatie
Van Praetlei 4

Info
De Antwerpse kunstenaar 
Fred nodigde zijn Neder- 
landse vriend Ox-Alien uit
om de voorgevel van dit 
huis wat leuker te maken.
Fun fact: De eigenaar, een 
wijnhandelaar, heeft in het 
verleden al eens aan Fred 
gevraagd om een label voor 
één van zijn wijnen te 
ontwerpen.

Share the love!
F FRED
 Oxie Alienski
I @fredandfilou
 @oxalien

08  | Mark 
Gmehling 

Titel 
Pain is real

Locatie
Constant de Jongstraat 54

Info
De Duitse artiest Mark 
Gmehling uit Dortmund 
houdt ervan om met zijn 
kunst een bepaalde bood- 
schap mee te geven. In dit 
geval schilderde hij een 
troosteloze figuur die huilt, 
maart uit de tranen groeit 
nieuw leven. Vandaar de 
titel; ‘Pain is real’, maar zo 
ook de hoop.

Share the love!
F Mark Gmehling
I @markgmehling

23  | Nils 
Westergard 

Titel 
Reflections of life

Locatie
Lange Bremstraat 92

Info
Nils kwam in 2018 voor de 
2e keer naar Merksem. In 
zijn recente werk gebruikt 
hij meer kleuraccenten 
en dat is ook bij de muur 
duidelijk zichtbaar. Op 
deze gevel schilderde hij 
in zijn kenmerkende stijl 
een reusachtige hand die 
een bloem net boven het 
wateroppervlak houdt. Het 
werk is gebaseerd op een 
foto die zijn vriendin heeft 
gemaakt.

Share the love!
F Nils Westergard
I @nilsrva

26  | Nutskasten 

Info
Eind 2018 riep Merksem 
de creatievelingen van 
haar district op om mee te 
doen met een ontwerp- 
wedstrijd. Een jury beoor-
deelde de inzendingen en 
op 30 nutskasten prijken 
sinds 2019 de creaties van 
Merksemse artiesten.

Locatie
Op de kaart vind je een 
aantal locaties terug dank- 
zij het  icoontje. Misschien 
staat jouw ontwerp er wel 
bij!

11  | Joachim &  
Nils Westergard 

Titel 
Beauty beneath the mask

Locatie
Constant de Jongstraat 6

Info
De Amerikaanse artiest 
Nils werkte samen met 
Joachim aan dit monumen- 
tale portret. Je ziet een 
jonge vrouw met een vrolijk 
masker, maar als je goed 
oplet, ziet de vrouw achter 
het masker er helemaal 
niet zo vrolijk uit. Dit werk 
bereikte in 2017 het “best- 
of” lijstje van een gerenom- 
eerd streetartblog.

Share the love!
F Nils Westergard 
 Joachim 
I @nilsrva
 @joachimofficial

09  | Lastplak & 
2Dirty 

Titel 
Lastplak

Locatie
Constant de Jongstraat 54

Share the love!
F 2dirty.artist
 Lastplak
I @2.dirty

24  | Smates 

Titel 
Zwaantjes

Locatie
Zwaantjeslei 50

Info
Deze muur werd in 2012 
opgefleurd door de 
Belgische artiest Smates. 
Het steeds rondslingerende 
zwerfvuil was de aanzet tot 
het project dat kaderde in 
het initiatief  ‘Buurt aan de 
Beurt’. Uit de twee voor- 
gestelde ontwerpen koos 
de buurt uiteindelijk voor 
de zwerm zwanen die op- 
vliegt. Dit werk is één van 
de meest geliefde werken 
onder de Merksemnaren. 

Share the love!
F Smates
I @smeetsbart

12  | Gomad 

Titel 
We’re all connected

Locatie
Nieuwdreef 53

Share the love!
F GOMAD Graffix
I @marcus_gomad_debie

13  | Gun-T, Linez,
E.T. & Wietse 

Titel 
Animal Rights

Locatie
Nieuwdreef 53

Share the love!
F Simon Linez Quintens
 Wietse 
I @gun_t.___, @wietseart
 @simon_linez_quintens 

10  |  Klaas 
Lageweg 

Titel 
Peli-can

Locatie
Constant de Jongstraat 18

Share the love!
F Klaas Lageweg
I @klaaslageweg

25  |  HNRX 

Titel 
The use of everyday 
objects

Locatie
Laaglandlaan 293

Share the love!
F HNRX
I @_hnrx_

16  |  Wilson 

Titel 
Mighty Pen

Locatie
Oude Bareellei 116

Share the love!
I @___w_i_l_s_o_n___

19  |  Ivesone 

Titel 
The Sleeper

Locatie
Van Praetlei 16

Share the love!
F IVES.ONE
I @ivesone

22  |  Elizabetha 
Gabriël  

Titel 
Kinderrechtenschool

Locatie
Ringlaan 71

Share the love!
F Elizabetha Gabriel
I @elizabetha_gabriel

18  |  Larsen 
Bervoets 

Titel 
New Look

Locatie
Azalealei 75

Share the love!
I @larsen_bervoets

21  |  Bird, Gun-T 
& Flash 

Titel 
Joske Vermeulen

Locatie
Victor Roosensplein

Share the love!
F Bird
I @bird_obg
 @gun_t.___ 

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 

Huntertip nr. 3

Een echte streetarthunter 
bereidt zich altijd goed 
voor. Trek bijvoorbeeld een 
paar stevige schoenen aan 
en neem altijd een zonne- 
bril/regenjas, een camera 
met volle batterij en een 
flesje water mee.

Huntertip nr. 2

Door heel Merksem zijn 
kleine kunstwerkjes van 
o.a. Pol Cosmo verstopt. 
Staar je dus niet blind op 
de grotere kunstwerken, 
maar ga ook eens op 
zoek naar kleintjes. Wij 
zijn benieuwd hoeveel jij 
er kan vinden!



Ontdek Merksem op een 
nieuwe manier!
Merksem en street art (of 
graffiti in de volksmond) 
zijn geen onbekenden 
meer van elkaar. Iedereen
kent wel het kunstwerk 
van Gaston Berghmans of 
de mooie zwanen aan het 
wandelpad nabij het Jan 
Palfijn Ziekenhuis. 

Sinds 2017, onder impuls 
van local Tim ‘Streetart-
werpenaar’, bezochten 
verschillende (inter)natio-
nale artiesten het district 
en toonden ze hun talent 
in verschillende wijken. De 
werken op deze routekaart 
vind je als ‘tour’ terug in de 
gratis Antwerp Museum 
App. Vanaf nu kan je dus 
ook al deze verborgen parel-
tjes terugvinden met behulp
van deze handige street art
kaart.

Trek je stevige wandel-
schoenen aan of spring op 
de fiets met je foto-
toestel en deel deze kunst-
werken met jouw vrienden. 

Ben je onder de indruk van
al dit moois? Zowel artiesten
als locals houden ervan om
jouw foto’s te zien op social
media. Dus deel je mooie 
momenten en deze kunst 
met iedereen die je kent!

#streetartmerksem 
#streetartantwerp 
#streetartcities 
#merksem
#districtmerksem

Download de gratis app en
zoek de route bij ‘tours’. Via
video, quizzen, puzzels en 
meer ontdek je de mooiste 
street art in Merksem.

01  |  Vertigo 
Graffiti crew

Titel
A shared glance

Locatie
Van Heybeeckstraat 28 A

Info
Het Vertigo Graffiti collec-
tief uit Bogota kwam op 
vraag van de Colombiaanse
ambassade naar Antwer-
pen. De inwoners kozen 
uit 3 ontwerpen voor dit 
beeld waar een kleinkind 
en zijn grootvader door het
open raam kijken. De groot-
vader bekijkt de toekomst 
vanuit zijn levenservaring 
terwijl de kleinzoon met 
zijn jeugdig enthousiasme 
de toekomst nog voor zich
heeft.

Share the love!
F Vértigo Graffiti
I @vertigograffiti

06  |  Kas

Titel
Puzzled Beauty

Locatie
Van Reethstraat 40

Info
Kas is een Portugese artiest
die in Brussel woont en 
werkt. Toen hij jong was,
vond hij een spuitbus op 
weg naar huis en besloot 
overal tags achter te laten
tot hij weer thuis was. 
Tegenwoordig gebruikt hij
graag puzzelpatronen en 
is hij geëvolueerd naar een
meer fotorealistische stijl. 
Het leven is uiteindelijk ook
een puzzel.

Share the love!
F Kas Art
I @kasartofficial

04  |  Urban Skills

Titel
Human

Locatie
Bordink 76

Info
Het Duitse graffiticollectief
Urbanskills uit Hamburg 
was tijdens de zomer van 
2018 op weg naar één van
de grootste graffiti-events 
in Europa; Upfest in Bristol.
De eigenaar van de garage
was vragende partij omdat
hij al dikwijls geconfronteerd
werd met ongevraagde
tags. Robo liet zich inspire-
ren door zijn graffitiverleden
en de plaats waar nu een 
burentuin is aangelegd.

Share the love!
F Urbanskills
I @Urbanskills
 @human.robo

Huntertip nr. 1

Wil je snel een rondje 
maken, maar heb je geen 
zin om te lopen? Pak een
Velo uit een van de Velo-
stations, fiets naar je be-
stemming en plaats daar 
je stadsfiets terug in een 
station. Handig en snel! 

Meer info op: 
velo-antwerpen.be

05  |  Smok

Titel
Happy Bunch

Locatie
Van Reethstraat 45

Info
Smok werkte samen met 
de kinderen van Stella 
Maris dit ontwerp uit.

02  |  Bisser & 
Beireh

Titel
The odd couple

Locatie
Speelpleinstraat 70

Share the love!
F Bisser
 Beireh
I @bisserbisser
 @beireh

03  |  Sunenesu

Titel
Alebrijes

Locatie
Kollebloemstraat 9

Share the love!
F Sune Nesu
I @sunenesu


