
Route Start
Welkom studenten! Breda treinstation
14 murals • 5km • centrum
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KITRA
Stationslaan

Studenten die gebruikmaken van het OV, fietsen of lopen hier
dagelijks overheen. Dit project is speciaal gemaakt voor
FietsFiesta, een festival om de fietscultuur in Breda te vieren. Kitra
heeft zijn kenmerkende en kleurrijke patronen gebruikt om het
fietspad op te fleuren.

Helaas zijn door de vele fietsers de kleuren ietwat vervaagd, maar
deze ruim 250 meter lange schildering is nog steeds
indrukwekkend.

32

ZENK ONE
Veilingkade 8

Naast dit pand zit de ingang van STEK. Een gebied voor creatieve
ondernemers die de vrijheid krijgen om te experimenteren en
zich te ontwikkelen. Je kunt er ook goed bier drinken en eten.
Robin Nas aka Zenk One heeft naast deze papegaai nog vijf
andere Blind Walls Gallery murals gemaakt. Zenk One is bekend
geworden door realisme te combineren met een herkenbare,
grafische stijl.

31

SUPER A
Veilingkade 9

Op dit pand zien we  een futuristisch ogende vrouw naar de
hemel kijken. Van robotcop tot cyber-supermens. De robotica
maakt tegenwoordig grote sprongen en science-fiction wordt
steeds meer hedendaagse realiteit.
Super A (ook wel bekend als Stefan Thelen) creëert met
hyperrealistische schilderingen een nieuwe wereld - ergens
tussen realistische afbeeldingen en fantasiefiguren.
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BRUCE TMC & P. WINKEL
Veilingkade 12

Om je heen ligt Haveneiland - sinds 2014 dé vrijplaats van Breda.
Naast STEK vind je hier de skatehal Pier15 en Belcrum Beach.
Bruce TMC en P.Winkel lieten zich inspireren door de
verschillende vormen die ze vonden op het terrein en hieruit
ontwikkelden ze een visuele identiteit voor het terrein. Het
ontwerp zorgt voor een meer open uitstraling van Haveneiland.

26

BEN EINE
Belcrumweg

Het spoor vormt in de 20e eeuw een scheiding tussen Belcrum
(het industriegebied waar je net vandaan komt) en het ‘rijke’
centrum. Met het afbreken van de industrie is de Belcrum
veranderd in een hotspot voor jonge gezinnen, culturele
instellingen, ateliers, tentoonstellingsruimtes, theaters en zelfs
een strand.
De woorden Meaningful, Imagineer, Mesmerising en Storytelling
– geschilderd door beroemde street-artist Ben Eine – vieren de
huidige en toekomstige industrie van Breda.

2

HEDOF
Nieuwe Prinsenkade

In 1613 legt Prins van Oranje Filips Willem de eerste steen van de
nieuwe kade in de stad. De straat krijgt de toepasselijke naam
Prinsenkaai (nu bekend als de Prinsenkade).
De wanden van dit sanitairhuisje tonen de ‘hoofdrolspelers’ van
de buurt: zeelieden, recreanten en passerende gezinnen. En
soms een stiekeme wildplasser.
Hedof is een beroemde illustrator uit Breda. Hij maakt niet alleen
muurschilderingen, maar werkt ook voor Nike en YouTube.
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FRAU ISA
Middellaan

Deze schildering is geïnspireerd op de Kwatta chocolade fabriek
die hier vroeger stond. Het is een van de belangrijkste fabrieken
uit de Bredase geschiedenis.
Op de tweeluik zie je een Kwatta meisje en een Kwatta soldaatje.
Het soldaatje kreeg je gratis wanneer je 100 zegeltjes had
gespaard. Het buigbare speelsoldaatje was onder kinderen erg in
trek.
Een groot gedeelte van het personeel bestond uit jonge meiden,
onder de Bredanaars bekend als de Kwatta meisjes.

Frau Isa (afkomstig uit Oostenrijk) schilderde dit eerbetoon aan
de fabriek. Tijdens de onthulling van de schildering was een van
de originele Kwatta meisjes aanwezig.

66

RUTGER TERMOHLEN
Rozemarijnstraat

Je bent tegenwoordig eerder uniek wanneer je geen tattoos
hebt. Vroeger was dat wel anders, toen liepen tattooshops vooral
vol met zeemannen, prostituees en criminelen (althans, zo zagen
de nette burgers dat).

In 2017 bestond tattooshops Bunker Tattoo 16 jaar en om dit te
vieren is er een muurschildering met ‘flash tattoo’s’ gemaakt
(kleine, simpele tattoo ontwerpen). Artiest en tevens tatoeëerder
Rutger Termohlen heeft deze collectie van tattoo's in deze
schildering tot leven gebracht.

8

M-CITY
Rozemarijnstraat

Street-artist M-City (uit Polen) verwijst met deze futuristische
robot dino naar het industriële verleden van de stad en de impact
hiervan op de mens en haar omgeving.
De schaar in de hand van de robot is een verwijzing naar de
barbier die in dit pand zit (Simon Says) en een aanklacht tegen
houtkap.



Ironisch genoeg gebruikte M-City kilo's papier om de vele
'stencils' te maken (papier mallen waar hij met de spuitbus
overheen spoot) waarmee hij uiteindelijk deze muurschildering
heeft gemaakt.
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STUDIO SLURP
Markendaalseweg 48

De schildering is gemaakt door vierdejaarsstudenten van
kunstacademie AKV St. Joost. Studenten van de afdeling
illustratie en grafisch ruimtelijk ontwerp krijgen elk jaar de kans
om tijdens hun stageperiode zelfstandig te ondernemen vanuit
een eigen studio.
In 2018 nodigde Blind Walls Gallery 'Studio Slurp' uit een
schildering te maken gebaseerd op ‘de 148 van Breda’.
In 1981 besloot koningin Beatrix haar allereerste Koninginnedag
te vieren in Breda. Al snel gingen er geruchten rond dat
honderden jongeren van plan waren om in Breda tegen het
Koningshuis te demonstreren. Toenmalig burgemeester van
Breda was bang dat het uit de hand zou lopen en besloot
daarom om op de vroege ochtend van 30 april deze jongeren
preventief op te laten pakken, nog voor er sprake was van
ordeverstoring. In totaal zijn 148 mensen op basis van hun uiterlijk
(leren jassen, spijkerbroeken, snorren, baarden) opgepakt.

De schildering visualiseert de demonstranten met protestborden,
agenten en media-aandacht na de demonstratie. De locatie is
niet zomaar uitgekozen. In de jaren ’80 was dit het politiebureau
waar de arrestanten vast hebben gezeten, tegenwoordig is het
kantoor van BN DeStem hier gevestigd.

96

TWEE MUIZEN
Akkerstraat

Deze mural is samen met het Stadsarchief tot stand gekomen
voor de Maand van de Geschiedenis in 2019. Het thema was
'zij/hij' waarmee onderzocht werd hoe genderverschillen
historisch gevormd zijn.
Een paar eeuwen geleden schreef de Bredase Maria van
Antwerpen zich in bij het leger onder de naam Jan van Ant -
vrouwen mochten toentertijd niet meevechten met de mannen.



Ze trouwde zelfs tweemaal met een vrouw (waarvan één
echtgenote van Maria jarenlang niet doorhad dat haar 'man'
eigenlijk vrouw was).
Op een dag werd ze herkend als Maria en veroordeeld door de
krijgsraad voor ‘zeer groove en hooggaande falsiteiten’ en ‘het
bespotten van de goddelyke en menschelyke wetten’ en
verbannen uit Brabant.
Het is bijzonder dat het leven van Maria zo goed
gedocumenteerd is gebleven. Naast procesverslagen is er ook
een boek over haar leven geschreven.
Deze schildering werd gemaakt door TweeMuizen, een Spaans
koppel die de naam overhielden aan hun studententijd.
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ISAKOV
Akkerstraat 16

Van 1890 tot 1967 kende het centrum van Breda nog een ‘grote’
kerk, genaamd Maria Hemelvaartkerk. Het was de grote wens van
de bewoonster van dit huis om de gesloopte kerk weer terug in
het straatbeeld te brengen.
De Maria Hemelvaartkerk is ontworpen door Juriën van Langelaar
en wordt gezien als zijn beste ontwerp. In de jaren ’60 moet de
kerk haar deuren sluiten, waarna het uiteindelijk werd gesloopt,
ondanks buurtbewoners die daar heftig tegen protesteerden. 11
jaar later wordt de Houtmarkpassage gebouwd.
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SAM VAN DER WEIJDEN
Poort van Schoenmakers

Sam van der Heijden (tevens tattooist bij Bunker tattpoo) besloot
in 2018 om een mural te ontwerpen voor zijn afstudeerexpostie,
gebaseerd op de geschiedenis van dit pand. Sam kwam er
achter dat het pand vroeger een stadsboerderij was, genaamd
‘Het Wit Lam’. Helaas kon de mural destijds niet gerealiseerd
worden omdat het pand in de verkoop ging.
Ondertussen werkte Bredanaar Guus Welten aan een boek over
zijn familie historie. Familieleden van zijn oma hebben in de
stadsboerderij gewoond en stuitte tijdens zijn onderzoek op een
artikel over het afstudeerproject van Sam. Guus nam contact op
met Blind Walls Gallery en uiteindelijk hebben we de mural toch
kunnen realiseren.



Het ontwerp van de schildering bestaat uit een wit lam, een
verwijzing naar de stadsboerderij, Demeter, de godin van
landbouw en vruchtbaarheid en een plattegrond van Breda.
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JOREN JOSHUA
Terheijdensestraat

Deze mural is een ode aan de ‘vergeten broer van Vincent van
Gogh’ en de Backer & Rueb machinefabriek.  De man met
knaloranje haar (te vinden midden in de tunnel met een geweer
in zijn hand) is Cor van Gogh, het jongste broertje van de
beroemde kunstenaar. Cor heeft een tijdje bij Backer & Rueb
gewerkt. De fabriek kende grote bekendheid vanwege hun
vervaardiging van stoomlocomotieven. Echter, vond Cor
Nederland maar niks en verhuisde naar Zuid-Afrika. Daar werd hij
technisch tekenaar voor een spoorwegmaatschappij.
Helaas pleegde Cor, net als zijn beroemde broer, op jonge
leeftijd zelfmoord.
De mural is onderdeel van de Van Gogh Murals. Voor dit project
werden vijf murals gerealiseerd in de spoorzones van Helmond,
Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda.
Dit was tevens de laatste muur van de route. Bedankt voor het
lopen en veel succes met je studie!


