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TIP
Wat te doen om te voorkomen dat de Erfgoedbrief in uw spambox terechtkomt ? Simpel....door éénmalig deze
mail van de spambox naar POSTVAK IN te verplaatsen. Toekomstige erfgoedbrieven komen dat op de juiste
plaats binnen.

Nieuws

Sporen van het oude
Vijfhuizenstraatje gevonden.
Lees meer

Doe eens uit de hoogte: een
andere kijk op het Mastbos.

31 maart 2020

Lees meer

Breda ondersteboven (4),
verdwenen kastelen.
Lees meer

Archeologie en
gewichtheffen....logisch toch (?)

20 maart 2020

6 nieuwe archeologische
rapporten te downloaden.
Lees meer

Lees meer

Lees meer

4 maart 2020

19 febr 2020

Lees meer

6 febr 2020

Archeologisch rapport rioolbegeleiding
Oude Vest  Houtmarkt verschenen.

4 febr 2020

Archeologische begeleiding aanleg
warmtenetwerk.
Lees meer

21 febr 2020

Steentijd vindplaats Vuchtpolder
herontdekt.

Breda ondersteboven (2), de
Tolbrugstraat.
Lees meer

10 maart 2020

Vrijdag visdag, een bijzondere 18e
eeuwse afvalput.

Breda ondersteboven (3), de
Gouden Driehoek.
Lees meer

30 maart 2020

Lees meer

24 jan 2020

Breda ondersteboven (1), de
Haven weer open.

23 jan 2020

Lees meer

12 jan 2020

Bekijk al het nieuws

Regionale en landelijke beeldbanken
Beeldbank Cultureel Erfgoed
Deze beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed omvat bijna 1 miljoen
afbeeldingen.

Beeldbank van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Het geheugen van NoordBrabant met bijna 250.000 afbeeldingen

Beeldbank van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
230.000 foto's op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis

Collectie Nederland, collecties van alle cultuurinstellingen bijeen
In totaal rond de 6 miljoen objecten, allemaal doorzoekbaar in één website.

Interessante links
Facebook

Downloads

Stadsarchief

Youtube kanaal

Links
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