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Bron foto: "Hugo Brouwer", auteur: Jos Brouwer.

„Het erfgoed in de stad vertelt het verhaal van ons verleden”,
schreef ik een jaar geleden in de laatste Erfgoedbrief Breda.
Inmiddels is die papieren nieuwsbrief zelf erfgoed geworden en
hebben we de overstap gemaakt naar het digitale: alle nieuwtjes
over het erfgoed in de stad en haar dorpen staan voortaan op het
Bredase Erfgoedweb. En die verhalen bundelen we dan een paar
keer per jaar weer in de digitale erfgoednieuwsbrief. Dit is daarvan
de eerste. Maar stiekem noemen we het de vierentwintigste,
aangezien er in de afgelopen tien jaar drieëntwintig papieren
nieuwsbrieven verschenen.

 
Het grote voordeel: digitale verhalen blijven voor de eeuwigheid
bewaard op het internet en ze zijn makkelijker te delen. En juist dat
maakt de digitale Erfgoedbrief zo belangrijk, want de verhalen
moeten doorverteld worden. Het zijn immers de verhalen over ons
verleden. Over waar we vandaan komen. En over wie we zijn.

 
Selçuk Akinci
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Erfgoed

"Lastige straten"
Interessante links:
Gemeente Breda
Erfgoedweb Breda
Erfgoedweb Junior
Stadsarchief Breda
Breda's Museum
VVV Breda
Breda Nassaustad
Begijnhof Breda
Princenhaags Museum
Meer links...

Download hier erfgoedrapport
Hoeveneind 70 (T) Breda (2012).

Archeologische vindplaatsenkaart
gemeente Breda - versie juni
2014

Erfgoedweb Breda beschikt over
een groot aantal beleidskaarten,
nota's, vindplaatskaarten,
erfgoedbrieven, archeologische
rapporten en vestingkaarten . U
vindt ze onder downloads.

De Cingelstraat en het Kasteelplein, straten met een onduidelijke
ontstaansgeschiedenis.
door Hans de Kievith
De middeleeuwenkaart
Al geruime tijd zijn we bezig om een plattegrond van de stad Breda
rond 1490 te ontwikkelen. Dit als vervolg op de kaart “historische
gebouwen en complexen 1530-1870”. Daarbij worden we
geconfronteerd met een aantal grijze vlekken; straten waarvan we
de middeleeuwse loop niet goed kunnen begrijpen en
reconstrueren.
Stratenpatroon
Een stad laat zich lezen vanuit het historische stratenpatroon. Dit
patroon ontstond door een samenspel van het natuurlijke
landschap, eigendomsverhoudingen, economische of strategische
belangen.
Vroeg negentiende eeuwse kadastrale kaarten tonen nog haarfijn
het middeleeuwse patroon dat tot in de dertiende en veertiende
eeuw teruggaat. In de late vijftiende en zestiende eeuw verschijnen
nog een aantal “nieuwstraten”. Van deze groep zijn vaak
historische bronnen aanwezig zodat we weten wanneer en met
een beetje geluk waarom deze zijn aangelegd. Ontmanteling van
de stadsmuur, versmalling van de stadsgrachten en de twee grote
stadsbranden hadden een grote invloed op de aanleg van deze
“nieuwstraten”. Als we deze groep straten van de kaart verwijderen
wordt de middeleeuwse structuur steeds duidelijker.
De grootste ingrepen in en rond de binnenstad vonden in de jaren
veertig en vijftig van de vorige eeuw plaats. Deze waren gericht op
een betere ontsluiting van het stadscentrum voor autoverkeer.
Lees verder

Quickscan bouwblok centrum
afgerond
15 augustus - Bouwhistoricus
John Veerman heeft in opdracht
van Erfgoed de bouwhistorische
quickscan van het bouwblok,
Karrestraat – Nieuwstraat –
Lange Brugstraat, grotendeels
afgerond. In dit bouwblok
bevindt zich het winkelcentrum
de Barones. Lees verder

Een bijzonder verhaal: Japan
Soya kruikjes
11 augustus - Dhr. en mevr.
Van Meel lazen afgelopen
dinsdag 5 augustus met
verbazing een artikel in BN de
Stem over de tentoonstelling
“Archeologisch onderzoek aan
de Viandenlaan”. Bij het artikel
stond namelijk een foto van een
voor hen bekend object. Lees
verder

De geheime gangen onder Breda: een urbane mythe
4 augustus - Op 23 juli 2014 werd in Chassé Cinema de
documentaire ‘Kelders, Gangen & Hosties’ gepresenteerd. Twee
verslaggevers van BN/de Stem, Edine Wijnands en Corné Luyken,
zochten in hun vrije tijd naar de geheime gangen onder de
binnenstad van Breda en maakten er een documentaire over. Lees
verder

Colofon
De ErfgoedBrief Breda is
een uitgave van de
gemeente Breda en wordt
toegezonden aan
bewoners van
monumenten in Breda en
andere belangstellenden.
Redactie: Hans de
Kievith en Gerard Otten
Vormgeving: Maud
Jongenelen
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Verdedigingswerk onder Dr.
Jan Ingen Houszplein
4 juli - Bij recente opgravingen
op het Dr. Jan Ingen Houszplein
aan de Haagweg is de
gedempte gracht aangetroffen,
die onderdeel uitmaakte van het
verdedigingswerk Lunet A.
Lunet A maakte onderdeel uit
van de allerlaatste fase van de
vesting om de stad Breda. Lees
verder

De Meest Onbekende
Boulevard van Breda
16 juni - Het Liesbos wordt van
noord naar zuid en van oost
naar west doorsneden door een
stelsel van brede dreven. Deze
hebben al vanouds hele
praktische namen. Enkele
dreven hebben een
ontstaansgeschiedenis waar
wat meer uitleg bij noodzakelijk
is. Lees verder
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Bewoning uit de IJzertijd aan de Galderseweg
13 juni - Op het terrein van hockeyclub Zwart Wit zijn afgelopen
week sporen gevonden van minimaal één boerderij uit de Midden
IJzertijd (5e-3e eeuw voor Christus). Het is voor het eerst dat bij
onderzoek aan de zuidkant van Breda woonplaatsen uit de IJzertijd
tevoorschijn komen. Lees verder

Kunst gezocht!

Mooi Middeleeuws !
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Lees verder

Zonder vrijwilligers geen archeologie
2 mei - Nou.... misschien wel archeologisch onderzoek, maar dan
wel met minimale uitwerking en een sobere presentatie. Dat geldt
nog veel sterker voor de uitwerking van de legendarische
hoeveelheid 'oud onderzoek'. Zonder de inzet van zo'n dertig
vrijwillige medewerkers zouden we nooit systematisch deze
enorme schat aan gegevens kunnen ontsluiten. Lees verder

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen schrijf u zich dan hier in. Stelt u geen prijs meer op het ontvangen
van de nieuwsbrief, meld u zich hier af.
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