
Route Start
Fietsroute Monseigneur Hopmansstraat 15
28 muren • 12,5km
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ROB EN ROBIN
Monseigneur Hopmansstraat 15

Het Ocean gebouw van Breda University of Applied Sciences
(BUas) startte schooljaar 2020/2021 met een nieuw uiterlijk. Rob
en Robin (NL) maakten een enorme muurschildering van een
keycord op het gebouw.

De schildering moest een link hebben met de opleiding Leisure
& Events, een studie over evenementenorganisatie.
Verschillende objecten passeerden de revue, zoals
festivalbandjes, post-its of objecten die worden gebruikt tijdens
het sporten. Uiteindelijk werd er gekozen voor het keycord als
symbool voor de evenementenindustrie. Het is een iconisch
object wat toepasbaar is op alle facetten binnen de opleiding.

Vorig jaar werkten BUas en Blind Walls Gallery ook al samen aan
schilderingen in de trappenhuizen binnen het Ocean gebouw.
Deze schilderingen werden ontworpen door Bredase illustrator
Hedof.

76

NASE POP
Doornboslaan

Tijdens ‘De Week van het Nederlandse Bier’ beschilderde Nase
Pop (NL) vier muren in de tunnel aan de Doornboslaan.

Voor het kleurenpalet liet hij zich inspireren door het Wapen van
Breda en de historische reclamebeelden van Bredase
Bierbrouwerij ‘De Drie Hoefijzers’.

Sinds 1628 spreekt men al over brouwerij de ‘Drij Hoefijsers’.
Door het kwalitatief uitstekende brouwwater steeg de reputatie
snel en groeide de brouwerij zelfs uit tot één van de grootste
brouwerijen van Nederland. Het hoofdkantoor zit gevestigd aan
de nabijgelegen Ceresstraat. Het complex is een zeldzaam
voorbeeld uit het industrieel verleden van voor de crisis van
1929, waarbij aandacht is besteed aan materialen en architectuur.
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DZIA
Stationslaan

Een aantal jaren geleden besluit de gemeente de wijk
Doornbos-Linie voor een groot gedeelte af te breken en de
vervallen huizen te vervangen voor nieuwbouw. Op  verzoek van
de bewoners is de wijk niet gesloopt, maar herontwikkeld. De
wijk bestaat nu uit starterswoningen, kleine gezinswoningen,
klushuizen en een wijksalon.
Je ziet drie verschillende vogels op drie kopgevels. Een toekan,
een zwaan en een flamingo. Samen weerspiegelen ze dit gebied:
een creatieve en kleurrijke wijk met bewoners uit alle
windstreken.

84

JOREN JOSHUA
Terheijdenstraat

Deze 130-meter lange muurschildering, gemaakt door Joren
Joshua (NL), is een ode aan Cor van Gogh, en de Backer & Rueb
machinefabriek.

Backer & Rueb kreeg eind vorige eeuw grote bekendheid door
hun vervaardiging van stoomlocomotieven. Hun bekendste, en
ook meest karakteristieke locomotief werd ‘Backertje met
huilogen’ genoemd, omdat het net leek alsof de locomotief
huilde.

In de schildering zit ook een man met knal oranje haar verwerkt,
dit is Cornelius van Gogh, het jongere broertje van Vincent van
Gogh. Vanwege zijn technische achtergrond werkte hij een tijdje
bij Backer & Rueb. Hij vond Nederland echter maar niks en
verhuisde naar Zuid-Afrika. Hij werd daar technisch tekenaar voor
de Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij. Cor heeft zichzelf op
32-jarige leeftijd doodgeschoten tijdens een ziekenhuisopname.

Deze muurschildering is onderdeel van de Van Gogh Murals, in
samenwerking met Zuidlijn en Van Gogh Brabant.
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BRUCE TMC & P. WINKEL
Veilingkade 12

Haveneiland is sinds 2014 dé vrijplaats van Breda. Verschillende
creatieve bedrijven en initiatieven werken hier aan
ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap,
duurzaamheid, vrijetijdsbesteding, sport en cultuur.

Het voormalige industrieterrein oogt niet voor iedereen even
toegankelijk. Bruce TMC (NL) en P.winkel (NL) lieten zich
inspireren door de verschillende vormen die ze vonden op het
terrein en hieruit ontwikkelden ze een visuele identiteit die
toepasbaar is op de vele objecten en vormen op het terrein. Het
ontwerp zorgt voor een meer open uitstraling, betere
zichtbaarheid en betere duiding van het terrein.

118

WOUTER VAN DER GIESSEN
Braakliggend terrein Backer & Rueb hallen

Tijdens COVID-19 pandemie nam organisator van Duikboot
festival Frank Haagen contact op met Blind Walls Gallery, Vieze
Anita & Ploegendienst. Samen werd het project 'Ruimtemakers'
ontwikkeld, waarbij tijdelijke projecten de openbare ruimte
aantrekkelijk moet maken. Het doel is om bewoners te stimuleren
de stad te (her)ontdekken.

Het resultaat is een kunstwerk gemaakt door Wouter van der
Giessen (NL). Over het ontwerp vertelt Van der Giessen: “De
kleuren in het werk zijn gebaseerd op een blazoen, ook wel
bekend als schietschijf. Door deze naar een 3D-vorm te trekken
en te schilderen op industriële silo’s, ontstaat er een absurd
beeld wat niet enkel aandacht creëert voor zichzelf maar ook
voor de omgeving.”

120

RUTGER TERMOHLEN,
SUPER A & COLLIN VAN DER
SLUIJS
Veilingkade



Rutger Termohlen (NL), huisgenoot van Electron, nodigde Collin
van der Sluijs (NL) en Super A (NL) uit om met hem deze mural te
maken. Het kunstwerk kwam tot stand met de bewoners, die
tussen de lockdownmomenten door talloze verhalen en
anekdotes vertelden. Het leidde tot deze blind wall vol (letterlijk)
‘fantastische‘ vogelsoorten.

De vogels symbool staan voor familie, diversiteit, transformatie,
veerkracht, hoop en trots. Dingen die we in donkere tijden van de
pandemie het hardst nodig hebben. Sommige elementen, zoals
de gebroken vaas, herbergen symbolische verhalen die alleen
de kunstenaars en sommige bewoners kennen.

Deze Blind Wall is een initiatief van Electron en wordt mede
mogelijk gemaakt dankzij steun van bewoners, kunstenaars, het
Prins Bernhard BuurtCultuurfonds, Boels Verhuur en Studio ID.
Blind Walls Gallery steunde de schilderingen met het leveren van
de verf.

26

BEN EINE
Belcrumweg

In de twintigste eeuw vormde het spoor een scheiding tussen
het ‘rijke’ centrum en de ‘arbeidersklasse’ in het noorden.

De afgelopen jaren transformeerde Belcrum in een hotspot.
Jonge gezinnen wonen nu naast de theaters,
tentoonstellingsruimten, ateliers, skatehal en zelfs een strand. Om
dit te vieren is de beroemde Ben Eine (UK) uitgenodigd om te
werken aan de onderdoorgang. De woorden “meaningful”,
“imagineer”, “mesmerising”, “storytelling” vieren de huidige en
toekomstige industrie van Breda. De stad staat bekend als ‘City of
Imagineers’ een thuisbasis voor vele educatieve, culturele en
commerciële instellingen in de creatieve industrie.

94

FRAU ISA
Middellaan

Niet één, maar twee muurschilderingen schilderde Frau Isa. Veel
Bredanaars zullen de ontwerpen misschien direct herkennen; het
werk is geïnspireerd op het roemrijke verleden van de



Kwatta-fabriek.

Het tweeluik toont een Kwatta meisje en een Kwatta soldaatje,
twee bekende begrippen in Breda. Vanaf eind 19e eeuw stond
hier de Stoom Cacao- en Chocoladefabriek Kwatta, de repen die
de fabriek produceerde werden ‘wereldberoemd’ in de Benelux.

Op de wikkels van de repen stonden soldaatjes afgebeeld, deze
konden als zegels gespaard worden voor een gratis reep of een
tinnen soldaatje. Het grootste gedeelte van het Kwatta personeel
bestond uit jonge meisjes, de Kwatta meisjes. Tijdens de officiële
onthulling van de schilderingen op 18 augustus 2019, was ook
een origineel Kwatta meisje aanwezig, Corry Dieckmann.

100

TOM ONRUST & WOUTER
VAN DER GIESSEN
Lunetstraat

Tijdens het maken van deze schildering (maart/april 2020)
bevinden we ons in de wereldwijde corona-uitbraak die ons
leven drastisch heeft veranderd. Om heel Breda een hart onder
de riem te steken vroegen we Tom Onrust (NL) om een
schildering te maken op voormalig winkelcentrum De Lunet.

Tom Onrust maakte het ontwerp samen met Wouter van der
Giessen (NL). De wijze woorden "Het komt allemaal wel goed, zo
niet dan toch” kreeg Wouter mee van zijn ouders. De boodschap
staat afgebeeld op handzeep pompjes, een verwijzing naar het
vele handen wassen wat we nu doen in de strijd tegen het virus,
maar ook naar het verleden van De Lunet.

73

ZENK ONE
Meidoornstraat 64

Zenk One (NL) maakte een hommage aan kickbokslegende
Ramon Dekkers. In het ontwerp zijn bokshandschoenen, een
Thaise bloemenkrans en een diamant te zien, een verwijzing naar
zijn bijnaam ‘The Diamond’.

Wereldkampioen Thai-boksen Dekkers was achtvoudig
wereldkampioen Muay Thai-boksen en daarnaast de eerste



buitenlander met de titel ‘Thaibokser van het Jaar’. Hierdoor
kreeg Dekkers een heldenstatus in Thailand. In 2013 overleed
Dekkers onverwachts tijdens een training. Buurtbewoners Ivonne
Peeters en Ciska Jansen maakten zich hard voor de realisatie van
de muurschildering.

78

MANTRA
Tuinzigtlaan

Op andere plekken in de stad is Breda misschien een oase van
groen, maar (o.a.) in Tuinzigt ontbreekt het aan stadsnatuur en is
er weinig plek voor bijvoorbeeld vlinders.

Met deze schildering brengen we de natuur op alternatieve wijze
naar Tuinzigt, met vlindersoorten die bijna zijn uitgestorven in
Nederland. Van boven naar beneden zie je een dagpauwoog,
distelvlinder en (tijm)blauwtje. Deze vlinders zijn  gekozen omdat
ze ook terug te vinden zijn als straatnamen in de aangrenzende
wijk Westerpark.

Mantra (FR) werkte (maar) vier dagen non stop aan de
schildering. Hij hield zelfs rekening met de zon. De slagschaduw
correspondeert met de zon zoals die 's middags aan de hemel
staat.

110

TELMOMIEL
Tuinzigtlaan 22

Wanneer Nazi Duitsland in 1940 Nederland binnenvalt initieert
voormalig burgemeester Van Slobbe een grootschalige
evacuatie, beter bekend als De Vlucht.

Op de dag van evacuatie moeten 50.000 Bredanaars hun huizen
verlaten. De bewoners vertrekken in groepjes via verschillende
routes richting het zuiden. Om zoveel mogelijk spullen mee te
nemen worden bakfietsen, boerenkarren en kinderwagens
volgepropt.

De Vlucht zorgt voor in totaal 104 Bredase slachtoffers. Achteraf
blijkt de evacuatie onnodig te zijn. Breda wordt door de Duitsers
ingenomen zonder een schot te lossen.



De schildering is gemaakt door de mannen van TelmoMiel (NL).
Het meisje met dierenoren en bloemen zijn een symbolische
verwijzing naar De Vlucht.

80

COLECTIVO LICUADO
Vestkant 12

16e eeuwse Bredanaars hielden wel van een stevige maaltijd en
een drankje (of twee, drie, vier). Zo organiseerde het stadsbestuur
in 1544 een Pinkstermaaltijd in het Stadhuis, voor kerkmeesters
en geestelijken van de Grote Kerk. Er werd een groot assortiment
van gebraden vlees opgediend, de tweede gang bestond uit
Teteringse kazen, een specialiteit in die tijd. Verder hadden
gasten keuze uit ruim 77 kannen wijn.

De vrouw speelt een belangrijke rol in de schilderingen van
Colectivo Licuado. Voor deze muurschildering lieten Camilo en
Florencia zich inspireren door de stillevens van kunstenaar Clara
Peeters, een van de weinige vrouwelijke schilders uit de Gouden
Eeuw. Camilo en Florencia zijn beide vegetariër, wat verklaart
waarom er geen vlees in hun stilleven te zien is.

91

AMOK ISLAND
Vincent van Goghstraat

Tussen de lente-buien door maakte Amok Island deze
opvallende, maar tegelijk ook ingetogen schildering aan de
Vincent van Goghstraat.

In de schildering is duidelijk een aardappelplant te zien, de
inspiratie daarvoor komt van de nabij gelegen Gasthuisvelden, én
de naam van de straat waar de schildering is aangebracht.

De Gasthuisvelden zijn vernoemd naar het ooit nabij gelegen
Katholieke Gasthuis aan de Haagdijk. De omliggende velden
werden gebruikt als moestuin waar ook, je raadt het al,
aardappelplanten groeiden. De link met de Vincent van
Goghstraat was snel gevonden, één van de beroemdste werken
van de Brabantse kunstenaar is natuurlijk De Aardappeleters.
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OTECKI
Gasthuisvelden, Breda, Nederland

De schildering is gebaseerd op de bevrijding van Breda op 29
oktober 1944, door de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding
van Generaal Stanislaw Maczek. Eén van de belangrijkste
gebeurtenissen in de Bredase geschiedenis.

Otecki (PL) heeft zich laten inspireren door een bijzondere foto uit
het Stadsarchief Breda. Op de foto is te zien hoe twee
buurmeisjes, Ria Vermeulen-Welten en Ineke van Wijck,
boodschappen schrijven op een binnenrollende Poolse tanks.
Ria, één van de meisjes, inmiddels 92 jaar oud, was aanwezig bij
de feestelijke onthulling op zaterdag 14 september 2019.

104

HEDOF
Markendaalseweg 38

De muurschildering van Hedof (NL) toont verschillende manieren
om verhalen te vertellen, via telefoon, muziek, tekst, een
vredespijp en een droom. De rat is een troubadour die van deur
tot deur de verhalen langs brengt. Hedof liet zich inspireren op
de missie van Blind Walls Gallery: (Bredase) verhalen vertellen
door middel van muurschilderingen.

Gebaseerd op de schildering ontwierp Hedof een limited edition
T-shirt in samenwerking met de Bredase sneakerstore Epic: een
project wat we toepasselijk hebben gedoopt tot Blind Walls Epic
Stories.
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STUDIO SLURP
Markendaalseweg 48

Toen een jonge Koningin Beatrix in 1981 besloot om haar
allereerste Koninginnedag te vieren in Breda, gingen er al snel
geruchten dat honderden jongeren van plan waren hier tegen te
demonstreren.

Toenmalig burgemeester van Breda, Willem Merkx, was bang dat
het uit de hand zou lopen en besloot daarom om op de vroege
ochtend van 30 april mensen preventief op te laten pakken, nog



voor er sprake was van ordeverstoring. In totaal werden er 148
mensen hardhandig opgepakt, die vervolgens een lange dag
verbleven in een politiekooi zonder eten, drinken of sanitaire
voorzieningen. De arrestaties leidden onder andere tot een
landelijke demonstratie met de slogan ’Stop Politiegeweld Nu’.

De schildering is i.s.m. het Stadsarchief Breda gemaakt tijdens De
Maand van de Geschiedenis. De locatie van de schildering is het
nieuwe BN de Stem kantoor en tevens het voormalige
politiebureau.
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STREET ART FRANKEY
Markendaalseweg

Rivier de Mark is 10 jaar geleden met de realisatie van de Haven
weer terug in het binnencentrum van Breda. Het einde van het
project is in zicht, waarbij vanaf 2022 het volgende deel van de
rivier wordt uitgegraven tot aan de Fellenoordstraat. Onderdeel
van de Nieuwe Mark zijn de groene kades die de biodiversiteit
bevorderd en de hittestress moet verminderen.

Om het groen aan de kades te laten groeien plaatste Street Art
Franky (NL) een zon die nooit ondergaat en gaat schijnen
wanneer het nacht is.

12

ARON VELLEKOOP
Concordiastraat

Aron Vellekoop (NL) is een ware ambachtsman in het digitale
tijdperk, maar moest voor deze print toch echt de computer
hanteren. Een bestand van 8 gb verbeeldt het thema mobiliteit
op de gevel van de oudste parkeergarage van de stad (1968).

67

COLLIN VAN DER SLUIJS
Concordiaplein

Bredanaar Abraham de Winter is één van de populairste
komieken uit eind 19e eeuw. Met zijn solo-optredens wordt
Abraham beschouwd als de voorloper van het huidige cabaret.
Met zijn ‘karakterkomiek’ imiteerde hij verschillende personages



zoals o.a. een straatveger, conducteur of arts. Met zijn satirische
optredens en zijn mededogen tegenover de lijdende
medeburger was hij geliefd bij zowel de rijken als de armen.

Geïnspireerd op dit verhaal heeft Collin van der Sluijs (NL) een
muurschildering gemaakt achter de voormalige
Stadsschouwburg Concordia. In zijn schildering heeft Collin een
zanglijster afgebeeld. Net zoals Abraham staat de zanglijster
bekend om zijn imitaties. Naast zijn eigen gevarieerde zang kan
de vogel met gemak nog 7 andere vogelsoorten nazingen.

50
ZENK ONE
Picenistraat

De muurschildering is een ode aan Godevaert Montens,
burgemeester van Breda tijdens de 80-jarige oorlog. Hij staat
bekend vanwege zijn heldhaftig gedrag tijdens de Furie van
Haultepenne in 1581. Zenk One (NL) verbeelde dit verhaal op een
bijzondere manier. Een prent en een tekening uit het stadsarchief
waren leidraad voor de schildering.

Spaanse soldaten onder het gezag van Haultepenne probeerden
de stadsmuur van Breda over te klimmen. De burgemeester
verdedigde de stad samen met een burgerleger. Na hevige
straatgevechten lukte het de Spanjaarden de stad over te nemen.
Breda werd geplunderd, gemoord en gebrandschat. Vrijwilligers
moesten de stoffelijke overschotten van 400 à 500 dode burgers
opruimen.
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DADARA
Nieuwe Ginnekenstraat 1

Kunstenaar Dadara (NL) creëerde een ‘visuele mindfuck’, een
reactie op het feit dat we tegenwoordig meer kunst via social
media zien dan in de realiteit en dat onze fysieke omgeving
steeds meer digitaliseert.

“De realiteit heeft nog altijd meer pixels dan je smartphone, maar
wat als de technologische realiteit in de toekomst meer pixels
dan de realiteit heeft, maakt dat die realiteit dan ook échter? Dit
lijkt hét moment om goed te kijken naar de waarde van al die



verschillende realiteiten voordat alles één grote mixed reality
wordt…”

14

ILSE WEISFELT
Achter de Lange Stallen

Op het moment dat Ilse Weisfelt (NL) deze schildering maakt, is
het gebouw nog een gemeentelijke fietsenstalling. Tel daar het
verleden van de Lange Stallen bij op en je krijgt een schildering
met een ruiter op een fiets en een fietser op een paard.

103

ROB EN ROBIN
Mols Parking

Het ontwerp is gebaseerd op een verhaal van Annie van Gils, die
inmiddels ruim 60 jaar naast de Mols Parking woont. In haar jonge
jaren zorgen de vele bedrijven en ambachten die gevestigd
zaten op en rondom deze plek, voor een bijna constante stroom
aan leveranciers en bezorgwagens. Annie en haar
leeftijdsgenoten mochten daarom niet buiten spelen in de buurt,
en dus speelde ze noodgedwongen met haar broers en zussen
in de achtertuin die maar een paar tegels groot was.

Hoewel Mols Parking flinke veranderingen heeft doorgemaakt, is
het vandaag de dag nog steeds een drukke plek met veel auto’s
en weinig ruimte voor spel. Rob en Robin (NL) wisten een treffend
beeld te vatten dat duidelijk naar spelende kinderen verwijst. Bij
de muurschildering hoort ook een animatie die middels
Augmented Reality te zien is tijdens onze (wandel)tours.

62

KELSEY MONTAGUE
Oude Vest 34

Het wapen van Breda, dat de koning in 1817 aan de stad toekent,
bevat oorspronkelijk een engel die waakt over een schild met
drie andreaskruizen. Deze muurschildering is onderdeel van het
project #whatlifstyou. Kunstenaar Kelsey Montague nodigt
mensen uit vóór de vleugels plaats te nemen. Maak vervolgens
een foto, en deel je inspiratie via social media.
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SAM VAN DER WEIJDEN
Poort van Schoenmakers

Sam van der Weijden woont in 2017 in het toenmalige
anti-kraakpand aan Pasbaan 15. De poort in de buurt van zijn
woning zit altijd onder de tags en graffiti. Hij besluit voor zijn
afstuderen aan de kunstacademie een muurschildering te
ontwerpen, geïnspireerd op de geschiedenis van het pand. Hij
komt erachter dat het pand vroeger een stadsboerderij was,
genaamd ‘Het Wit Lam’. Helaas kan de muurschildering tijdens
zijn afstuderen niet worden gemaakt, omdat het pand in de
verkoop gaat.
Ondertussen werkt Bredanaar Guus Welten aan een boek over
zijn familiehistorie. De familie van zijn oma, Nel Schoenmakers,
woont van 1844 tot 1955 op de boerderij. Guus neemt contact op
met Blind Walls Gallery en samen zorgde we ervoor dat de
muurschildering alsnog wordt geplaatst.
De muurschildering verbeeldt verschillende onderwerpen, zoals:
een oude plattegrond van Breda, godin Demeter (van landbouw)
en een wit lam als verwijzing naar de stadsboerderij.


