
Route Start
Rondje Tuinzigt
8 murals • 4km
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ZENK ONE
Meidoornstraat 64

Ramon Dekkers was achtvoudig wereldkampioen Muay
Thai-boksen. Daarnaast was Dekkers de eerste buitenlander met
de titel 'Thaibokser van het jaar'. Dit zorgde voor een
heldenstatus in Thailand.

In de mural vind je verschillende verwijzingen terug, zoals een
bokshandschoen (bovenin), windsels (aan de zijkanten) een een
Thaise bloemenkrans. De neus en mond zijn een realistische
weergave van het gezicht van Dekkers. De diamant is een
verwijzing naar zijn bijnaam 'the diamond'.

In 2013 overleed de bokser onverwachts. Buurtbewoners
maakten zich hard voor de realisatie van een herinnering aan hun
kampioen.
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MANTRA
Tuinzigtlaan

Een stukje natuur in de vorm van een mural. Van boven naar
beneden zie je een dagpauwoog, distelvlinder en (tijm)blauwtje.
Deze vlinders zijn gekozen omdat ze terug te vinden zijn als
straatnamen in de wijk.

De 20 meter hoge schildering is gemaakt door Mantra. Hij 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.

Met trots kan Breda zeggen dat de stad in bezit is van de grootste
insectendoos van Nederland!
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TELMOMIEL
Tuinzigtlaan

Een mural ter nagedachtenis aan 'De Vlucht'.

Wanneer Nazi Duitsland in 1940 Nederland binnenvalt initieert
burgemeester Van Slobbe een grootschalige evacuatie, waarbij



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!
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STUDIO OCTOVIDU
Magnoliastraat

Studio Octovidu liet zich inspireren door de carrière van Jan
Ingenhousz. Ingenhousz is waarschijnlijk wereldwijd de meeste
bekende Bredanaar. Hij was arts, chemicus en plantkundige.

In 1799 deed Jan zijn grootste ontdekking. Hij toonde als eerste
wetenschapper aan dat groene planten d.m.v. zonlicht
koolstofdioxide uit de lucht absorberen en dit omzetten in
zuurstof, oftewel fotosynthese.
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ALFALFA
Dijklaan

Voor deze schildering van een duif gehuld in oud-Hollandse
kledij liet AlfAlfA zich inspireren door de vele duivenmelkers die
woonden in en rondom de Dijklaan. Er zouden ten minste 14
duivenmelkers in dit deel van de Dijklaan hebben gewoond,
waaronder de voormalig Nederlands kampioen duivensport.
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ANA MARIETTA
Tramsingel 84

De rivier de Mark ligt tegenover de Tramsingel. Toenemend
medicijngebruik zorgt er voor dat steeds meer resten van
geneesmiddelen in het water belanden. Naar schatting, per jaar
zo’n 140 ton! Dit heeft helaas ook effect op de dieren die in het
water leven. Zo kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor
geslachtsverandering bij vissen en antipsychotica voor
gedragsverandering.

Het werk van Ana Marietta staat bekend om haar mensachtige
wezens, die regelrecht uit een droom van een bioloog lijken te



komen.

100

TOM ONRUST & WOUTER
VAN DER GIESSEN
Lunetstraat

Onze muurschilderingen zijn meestal geïnspireerd op historische
Bredase gebeurtenissen. Tijdens het maken van deze schildering
(maart/april 2020) bevinden we ons zelf in zo’n historische
gebeurtenis: de wereldwijde corona-uitbraak die ons leven
drastisch heeft veranderd. Om heel Breda een hart onder de riem
te steken vroegen we Tom Onrust om een schildering te maken
op voormalig winkelcentrum De Lunet. 
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STAYNICE
Lunnetstraat

De zwevende snoeppapiertjes zijn een verwijzing naar Perfetti
Van Melle, de op twee na grootste snoepgoedfabrikant in de
wereld. In 1984 verhuist het hoofdkwartier van Rotterdam naar
Breda. Als de wind de juiste kant op waait, voegt de Perfetti Van
Melle fabriek (bekend van o.a. Mentos, Chupa Chups en Fruitella)
een zoete dimensie toe aan de schildering.


