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Een vergeten begraafplaats in de vesting Breda

Archeologisch onderzoek aan de Anna van Burenstraat en het Speelhuisplein
Lina de Jonge
In oktober en november van 2017 heeft op het braakliggende terrein aan de Anna van
Burenstraat, vlakbij het station van Breda, archeologisch onderzoek plaatsgevonden.
Dit naar aanleiding van de herontwikkeling van het terrein. Hier wordt inmiddels druk
gebouwd aan het Thes complex, waar appartementen met een parkeergarage en een
supermarkt gerealiseerd zullen worden. Aan de hand van historische bronnen bestond
het vermoeden dat op dit terrein sporen van de 17de eeuwse vesting van Breda aan
het licht zouden komen. Bij de archeologische begeleiding tijdens de sloop van de
panden van de voormalige Albert Heijn en Bric & Brac in 2013 en 2014 kwamen
onverwacht enkele menselijke skeletten tevoorschijn. De archeologen hielden vanaf
dat moment rekening met de mogelijkheid dat er meer skeletten aanwezig zouden
kunnen zijn.
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Vooral niet vergeten !
Open Monumentendag Breda
12 en 13 september 2020

Ziek en Gezond Stedelijk Museum Breda
t/m. 14 maart 2021

van Haagweg tot Voorstraat. Princenhaags Museum
September 2020 t/m februari 2021
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