
#weekvandefriet: muzikaal en culinair erfgoed gecombineerd in een nieuw street art kunstwerk  

Gisteren werd onder de brug aan de Vaartkom een nieuw street art kunstwerk aangebracht, een ode 

aan de friet.  

‘Week van de Friet’ wordt al meer dan twintig jaar georganiseerd door overheidsinstantie VLAM, ter 

promotie van ons culinair erfgoed: ‘de heerlijke Belgische goudgele frietjes van de frituur’.  

Vorig jaar brachten ze een ode aan de friet door in vijf steden in Vlaanderen bekende standbeelden 

uit te dossen met een frietzak. Zo konden voorbijgangers in Leuven zich naast het standbeeld van De 

Kotmadam zetten die een puntzak met frietjes vast had.  

De campagne wil de Vlaming bewust maken van de #weekvandefriet. Het achterliggende idee is om 

ons muzikaal erfgoed te combineren met ons culinair erfgoed (Belgische friet) waarbij gekende street 

artists een eigen interpretatie van bekende Vlaamse klassiekers (songteksten) maken en het element 

frietjes aan toevoegen.  

Straatletters verwerkte een ‘verfriette’ quote uit het liedje Anne van Clouseau in hun typische stijl 

met een puntzak en bakje frietjes bij. In Leuven werd gekozen voor “Frietje, als ik jou zie, ben ik niet 

meer bij te sturen”. 

Dirk Vansina, schepen van Jeugd :“Door deze campagne wordt niet alleen de friet maar ook onze stad 

nog eens positief in het daglicht geplaatst als een stad die street art met open armen ontvangt. Het 

project past helemaal binnen het kader van een actief street art beleid waarbij er samen gewerkt 

wordt met en mogelijkheden gegeven worden aan een Leuvense artiest.” 

“De street-art van Jonas Denil, alias Straatletters veroorzaakt bij mij altijd een glimlach. Ook nu weer 

geeft het warme geel en de grappige spreuk een goed gevoel.” voegt Dirk Vansina er nog aan toe.   

“Je hebt een week de tijd om het te bewonderen want vanaf maandag 7 december 2020 wordt het 

overschilderd door een andere Leuvense artiest, Mattey. Welk kunstwerk hij brengt en wat zijn 

inspiratie is, vertellen we dan wel … Nu eerst gaan kijken aan de Vaartkom met een zakje friet in de 

hand.” aldus nog Dirk Vansina. 

 

 


