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Stedelijk Museum Breda

Een nieuw museum in Breda, een 
modern, ruim stadsmuseum opgezet 
waar de wisselwerking tussen erfgoed, 
beeldende kunst en beeldcultuur 
centraal staat. Stedelijk Museum 
Breda komt voort uit Breda’s Museum 
en MOTI, Museum of the Image. Het 
is een aantrekkelijk en uitnodigend 
stadsmuseum dat openstaat voor ideeën, 
dialoog en samenwerking. Het brengt de 
stadsgeschiedenis tot leven en maakt 
eigenzinnige tentoonstellingen over 
geschiedenis en actuele beeldcultuur.



Facts & Figures

Opdrachtgever:  Stedelijk Museum Breda, Dingeman Kuilman

Team CE: Freek Claessens, Lieke Genten, 

   Maudy Besselink, Verena Hauschke

Omvang:  1300 m2 bvo

Start ontwerp: november 2016

Start bouw: april 2017

Oplevering: juni 2017

Realisatie:  Hypsos

Fotograaf:  Jeroen Jongenelen

Het Stedelijk Museum Breda is het museum voor erfgoed en geschiedenis en actuele 
beeldcultuur van de stad Breda en komt voort uit een samenvoeging van het Breda’s Museum 
en MOTI, Museum of the Image. Het museum heeft op 17 juni 2017 haar deuren geopend.

Voor de huisvesting van het nieuwe Stedelijk Museum werd het gebouw aan de Boschstraat 
gekozen waar voorheen al het MOTI gehuisvest was. Het gebouw bestaat uit twee delen; het 
historisch oudenmannenhuis de Beyerd en de nieuwbouw uibreiding van Hans van Heeswijk 
Architecten uit 2008.

Het nieuwe Stedelijk Museum vroeg Claessens Erdmann in ruimtelijke zin de samenvoeging van 
de twee musea vorm te geven. Daarvoor zijn het interieur van het ontvangstgebied, het café 
met museumwinkel en de vaste en tijdelijke tentoonstelling inclusief de grafische vormgeving 
vernieuwd. Hans van Heeswijk Architecten heeft het gebouw aangepast om het duurzamer te 
maken waaronder de isolatie van buiten gevels en de vernieuwing van de installaties.

Het resultaat is een modern stadsmuseum waar de wisselwerking tussen erfgoed, beeldende 
kunst en beeldcultuur centraal staat. En waar we binnen de kosten en binnen de beschikbare 
tijd (6 maanden voor ontwerp en realisatie), naar volle tevredenheid van het Museum hebben 
gewerkt. Of zoals het Stedelijk het zelf heeft verwoord: ‘Het team van Claessens Erdmann heeft 
één verbindend ontwerp gemaakt voor entreegebied, café, winkel en twee tentoonstellingen. 
Een unieke benadering met een overtuigend resultaat’.

Stedelijk Museum Breda



Ontvangst gebied

Café met museumshop

Om de bezoeker een warm welkom te geven en het 

museum een duidelijke eigen vormentaal te geven, is 

het entreegebied en het café met de museumwinkel 

verzacht. Dit is met veel respect voor de bestaande 

interieurelementen gebeurd. Zo zijn de twee originele 

balies voorzien van een houten frame. Dit frame is 

bijvoorbeeld ook gebruikt om de museumhop een 

wandpresentatie te geven, welke gevlochten staat 

tussen de karakteristieke ramen in deze ruimte.

Naast de nieuwe wandpresentatie voor de museum 

shop zijn nieuwe losse presentatiemeubels ontworpen 

en in in het cafe de vloer verhoogd voor meer uizicht 

naar buiten.

entree en café met museumwinkel



Vaste tentoonstelling Van Kasteel tot Station

Tijdelijke tentoonstelling Vrede van Breda

In de vaste tentoonstelling ‘Van kasteel tot Station’ 

worden documenten, voorwerpen en kunstwerken uit 

de Collectie Breda getoond. De topstukken vertellen 

het verhaal van Breda, vanaf de Middeleeuwen tot nu.

De tijdelijke tentoonstelling (tot eind 2017) belicht 

de Vrede van Breda die 350 jaar geleden werd 

ondertekend. De gelijknamige tentoonstelling belicht 

de vredesonderhandelingen en de beroemde 

tocht naar Chatham. Centraal staan de originele 

nieuwsprenten van Romeyn de Hooghe (1645 – 1708). 

Vier kunstenaars en striptekenaars hebben de prenten 

ingekleurd. Ze blazen daarmee het oude ambacht van 

‘afsetten’ nieuw leven in

twee tentoonstellingen



01. Basis voor eiland 02. Drie dimensionaal landschap bepaalt 
      door afmetingen van de stukken  

03. Vitrines voor kwetsbare stukken 04. Lades voor stukken die weinig daglicht 
      kunnen verdragen

07. Communcatiedragers05. Meranti frame als omkadering om stukken uit te lichten.
   Pronkstukken in vitrine tafels

Omwille van de beschikbare tijd (6 maanden voor 

ontwerp en realisatie) zijn de samenstelling en het 

ontwerp van de tentoonstelling gelijktijdig uitgewerkt.

Om deze gelijktijdigheid te kunnen faciliteren en de 

verschillende eisen voor de stukken op te kunnen 

vangen, is er een toolbox van presentatiemiddelen 

ontwikkeld. Hierbij waren terughoudendheid om de 

stukken te laten stralen, een onderlinge relatie en een 

subtiele principe detaillering de basis.

Voor de tijdelijke tentoonstelling zijn vervolgens de basis 

principes uit deze toolbox gebruikt, om deze tijdelijke 

tentoonstelling het zelfde gevoel mee te geven, maar 

toch ook een eigen identiteit.

De vormentaal in het ontvangstgebied en café sluiten 

aan bij de toolbox. Het geeft het museum een eigen 

identiteit op de plekken waar de bezoeker in contact is 

met het museum.

toolbox
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