
Route Start
Fietsroute Joseph Poelaertstraat 1
13 murals • 14km
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MARIJE MARIA
Joseph Poelaerstraat 1

Reizen zijn voor illustrator Marije Maria een belangrijke
inspiratiebron. Nu dat even niet mogelijk is, liet ze zich inspireren
door de verhalen van het Indisch Museum en Stichting Arjati.
Samen met hen maakte ze het ontwerp voor deze schildering,
die het voormalig Nederlands Indië herinnert.

In haar ontwerp verwerkte Marije Maria een meisje die werkt op
een rijstveld in Indonesië en een meisje die bezig is met de batik
schildertechniek op stof. Een ander belangrijk element in de
muurschildering is de melati, de Indische jasmijn, het nationale
symbool van respect, betrokkenheid en medeleven.
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DZIA
Stationslaan

Je rijdt nu langs een flamingo, toekan en een zwaan. Voor de
muurschildering haalde DZIA (BE) zijn inspiratie uit de oorsprong
van dit gebied; een polder waar veel vogels broedden. Samen
verbeelden de drie vogels het creatieve, kleurrijke en diverse
karakter van de wijk, met een kleine knipoog naar het verleden.

Rij langs het treinstation en ga bij de stoplicht naar links.
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BEN EINE
Belcrumweg

In de onderdoorgang vind je 4 murals van Ben Eine. 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.

Ga bij de volgende 2 stoplichten naar rechts om aan de andere
kant van het water te komen (Markkade).
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COMBAT SÃºPER MURAL
Markkade

Kijk nog even achter je voordat je een stop maakt bij de Combat
Súper Mural. Je ziet dan nog een stukje schildering van Ben Eine!

Deze muurschildering is geïnspireerd op het schilderij Las
Lanzas, ook wel bekend als La rendición de Breda (de overgave
van Breda), van Diego Velázquez. Het schilderij uit 1634 illustreert
de overwinning van Spanje waarin gouverneur Justinus de sleutel
van de stad overhandigt aan Spinola.

Vijf Nederlandse (Zenk One, Rutger Termohlen, Super A,
Staynice, Collin van der Sluijs) en vijf Spaanse (Sawe, Flai, Yubia,
Guan, Sunkist) artiesten hebben in een week tijd de 110 meter
lange muur van voormalig CSM suikerfabriek beschildert. De
Nederlanders en Spanjaarden begonnen ieder aan een van de
twee uiterste zijden van de muur en werkten in een aantal dagen
naar elkaar toe. In het midden vindt, net als in het schilderij van
Velázquez, de sleuteloverdracht plaats.

Rij nu richting Meidoornstraat 64. Bij de onderdoorgang van de
Lunnetstraat zie je nog een mural van Staynice. 
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ZENK ONE
Meidoornstraat 64

Zenk One 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’.

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.

Rij verder richting de Tuinzigtlaan.
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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.
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TELMOMIEL
Tuinzigtlaan

Wanneer Nazi Duitsland in 1940 Nederland binnenvalt initieert
burgemeester Van Slobbe een grootschalige evacuatie, beter
bekend als ‘De Vlucht’. Ruim 50.000 Bredanaars vertrekken via
verschillende routes richting het zuiden.

Meer over het verhaal en de symboliek van de schildering volgt
na een officieel onthullingsmoment!

TelmoMiel bestaat uit Telmo Pieper en Miel Krutzmann. De twee
kunstenaars ontmoetten elkaar op de Willem de Kooning
academie. Sinds 2007 werken ze samen onder de naam
TelmoMiel. Onder deze naam maken ze indrukwekkende murals
en schilderijen die gekenmerkt worden door de twee
verschillende stijlen van de kunstenaars die samenvloeien in hun
ontwerpen. Ze maken zowel fotorealistisch, abstract als
surrealistisch werk.
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HNRX
Hagehof 53 & 50

Vanuit de Nieuwe Heilaarstraat zie je aan je linkerkant 2 murals
van HNRX. Rij door naar Hagehof 52 wanneer je de muren van
dichtbij wil bekijken. 



Tot 1908 werd aan de Haagweg groente en fruit ‘vanaf de kar’
verhandeld. Voor veel boeren was het geen makkelijk bestaan en
was er veel armoede. Om dit probleem op te lossen kwam het
RBT (De Roomskatholieke Baroniesche Tuinbouwverenigingen)
met een veilinghuis. De tuinders in Princenhage hebben bijna 100
jaar producten kunnen leveren aan RBT. Ze stonden voornamelijk
bekend om hun fruit. Helaas zorgde de intrede van
massaproductie en de groei van Breda ervoor dat steeds meer
tuinbouwgrond werd opgegeven voor woonwijken en
industriegebied.

Ga door naar de Haagse Markt 5. Je kan het steegje inrijden en
parkeren bij de Sint- Martinuskerk.
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FRANS VAN VEEN
Haagse Markt 5

De muurschildering laat het buitengebied rondom de Haagse
Dijk in Princenhage zien. De dijk lag oorspronkelijk binnen de
stadsgrenzen en beschermde het dorp tijdens de Sint
Elisabethsvloed van 1421.

In 2017 herdenkt Stichting Princenhage, Dorp in Breda het feit dat
Princenhage 75 jaar geleden is geannexeerd door de Gemeente
Breda. Het ligt dan ook voor de hand dat kunstenaar Frans van
Veen, woonachtig in Princenhage, gevraagd werd om een
schildering te maken op het pand aan de Haagse Markt als
blijvende herinnering.

Ga weer terug naar de markt en rij door naar De Teruggave,
Gasthuisvelden 11. Onderweg zie je aan de linkerkant nog een
mural van een aardappelplant.
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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.
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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. Een schildering van Amok Island stond
al lange tijd op ons verlanglijstje en is nu dus eindelijk onderdeel
van Blind Walls Gallery. Amok Island had zelf ook een wens, hij
wilde heel graag een aardappelplant schilderen.

Zo gezegd, zo gedaan. 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 Vincent van Goghstraat. De
Gasthuisvelden zijn vernoemd naar het ooit nabij gelegen
Katholieke Gasthuis aan de Haagdijk, waar ‘behoeftige zieken’ en
‘oude van dagen’ werden verzorgd. De omliggende velden
werden gebruikt als moestuin en akkers 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.

Al in 2018 gingen we op zoek naar een muur voor dit bijzondere
ontwerp, in de buurt van het Poolse Ereveld. Helaas vonden we in
de omgeving geen wand die het verhaal eer aan deed. De
zijgevel van ‘De Teruggave’ (het voormalige belastingkantoor)
aan de Gasthuisvelden doet dat wel. De 27-meter hoge
schildering is een eerbetoon aan de mensen die hun leven
hebben gegeven voor onze vrijheid. Het terrein rondom De
Teruggave werd vroeger gebruikt als exercitieterrein door het
leger, wat deze locatie nog specialer maakt.

Je gaat nu naar de laatste muurschildering! Navigeer naar
Godevaert Montensstraat 12.  

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 op 28 juni 1581. Zenk
One verbeelde dit verhaal op een bijzondere manier. De 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.

Jullie zijn nu aan het einde van de tour gekomen! Wil je ons
steunen? Dat kan door een review achter te laten op
tripadvisor.nl of je foto's te delen op social media met
#blindwalls.


