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Breda, 11 september 2014 

Betreft: kiosk van Peter Struycken op station Breda 

 

Geachte wethouder, 

 

Verontruste Bredanaren hebben Erfgoedvereniging Bond Heemschut erop gewezen dat de 

kunstwerken van Peter Struycken op het station van Breda aan het verdwijnen zijn.  

 

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor 

bescherming van cultuurmonumenten. Voor Heemschut is het belangrijk dat erfgoed niet zomaar 

verloren gaat.  

 

Met de bouw van het nieuwe station slaat Breda een nieuw tijdperk in, waarin de stad zich beter als 

een internationaal, nationaal en regionaal OV-knooppunt in de 21e-eeuw kan positioneren. 

Heemschut realiseert zich dat het behouden van de kunstwerken allang niet meer mogelijk is, zeker 

niet als Gesamtkunstwerk. Toch zou het passend en respectvol zijn als de nog overgebleven kiosk een 

nieuw leven kan ingaan als een blijvende herinnering aan het oude station.  

 

Het mooiste zou zijn als het kiosk in de directe omgeving van het station kan blijven staan. Zij zou 

bijvoorbeeld ingepast kunnen worden in de openbare ruimte eromheen. Dit vormt dan een 

respectvolle verwijzing naar het oude station voor alle reizigers die gebruik zullen maken van het 

nieuwe station. Niet alleen fungeert dit als een herinnering van het oude station en een erkenning 

aan het werk van Peter Struycken, maar ook een klein herkenningspunt van het oude station voor 

iedere reiziger die er altijd heeft staan wachten op de trein.  

 

Uit gesprekken met de kunstenaar zelf blijkt dat hij niet onwelwillend tegenover het behoud van een 

kiosk is, mits het in goede staat blijft. Zaak is dan om nu snel actie te ondernemen. Zeker nu de sloop 

van het oude, en de bouw van het nieuwe station volop aan de gang is. 
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Graag zien we gebeuren dat u nog een gesprek aan gaat met Peter Struycken om te kijken hoe aan 

deze wens gehoor gegeven kan worden.  

 

De mening van de kunstenaar blijft het belangrijkste: mocht hij het onverhoopt niet meer zien zitten 

om iets te bewaren, dan moet dat gerespecteerd worden ons inziens. Maar voor de stad en alle 

treinreizigers zou het echter een trots stukje erfgoed kunnen zijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens Heemschut, 

 

T. van Eekelen 

S. Sweijen 

 

namens de Bredase inwoners, 

Gerard van den Berg 

Berry van Gerwen 

Yvon Né 


