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Vernieuwde Erfgoedweb Breda voor compleet beeld
van Bredase geschiedenis
september - Het vernieuwde Erfgoedweb van de Gemeente Breda
is online gegaan. Met behulp van de nieuwe interactieve content
zoals slideshows, een 360 graden panorama viewer, filmpjes en
interactieve kaarten, kan de bezoeker op een geheel nieuwe
manier dwalen door het erfgoed van de stad. Lees verder
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Open Monumentendag Breda 2015: bekijk de foto's!
september - De gemeente Breda kijkt zeer tevreden terug op een
zeer geslaagde editie van Open Monumentendag 2015. Ongeveer
26.000 inwoners en bezoekers hebben genoten van de
monumenten en de daarin georganiseerde activiteiten. Lees
verder

Uniek kijkje in de bodem
van de binnenstad

Open Dag Archeologisch Centrum Breda: Beleef
archeologie!
september - Bij het archeologisch centrum Breda kun je op
zaterdag 17 oktober a.s. zien hoe er wordt opgegraven, meekijken
met skeletonderzoek en kunnen kinderen archeologiespelletjes
doen. Spannend en leuk! Neem ook een kijkje in het naastgelegen
archief voor informatie over de geschiedenis van Breda. Tijd: 11.00
- 17.00u. Archeologisch Centrum Breda. Keizerstraat 7-9 te
Breda. Lees verder

Interessante links:
Erfgoedweb Breda
Erfgoedweb Junior
Erfgoed Breda app
Stadsarchief Breda
Breda's Museum
Breda Nassaustad
Begijnhof Breda
Princenhaags Museum
Paulus van Daesdonck
Kasteel van Breda
Meer links...
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MOTI Monumentaal toont z'n Gasthuis verleden
21 september - In het café van museum MOTI is de komende
maanden een fototentoonstelling te bezichtigen waarin het
archeologische onderzoek naar het Bredase Gasthuis centraal
staat. Het huidige museum vormde als Oudemannenhuis een
relatief jong onderdeel van een veel ouder Gasthuiscomplex. Dit
bevatte onder andere een Gasthuis, een passantenverblijf, een
kapel met begraafplaats en een boerderij. Vanaf de zestiende
eeuw tot in 1954 (sluiting van het Oudemannenhuis) is dit complex
langzamerhand ingekrompen tot de omvang van het huidige
museum. Tijdens archeologisch onderzoek in de periode 19582006 zijn er talloze sporen van de gebouwen teruggevonden. Lees
verder
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Erfgoedweb Breda beschikt over
een groot aantal beleidskaarten,
nota's, vindplaatskaarten,
erfgoedbrieven, archeologische
rapporten en vestingkaarten . U
vindt ze onder downloads.

Middeleeuwse sporen in Princenhage
14 september - Tijdens archeologisch onderzoek in Princenhage
begin september zijn middeleeuwse sporen en vondsten
aangetroffen. De archeologen van de gemeente Breda
onderzochten er vele greppels; sporen van verkaveling of
afwatering van het gebied. De greppels lijken daar in verschillende
fasen te zijn gegraven in de periode tussen de 10de en 14de
eeuw, de late middeleeuwen. Naast de greppels werden er diverse
waterputten aangetroffen. In deze waterputten zaten verschillende
vondsten zoals: grote stukken van een gebroken maalsteen,
objecten van metaal, en fragmenten middeleeuws aardewerk. Lees
verder
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Uniek kijkje in de bodem van de binnenstad
3 september - Tijdens de aanleg van een nieuw riool onder de
parkeervakken aan de Vlaszak en het Kloosterplein, hebben de
archeologen van de gemeente Breda de mogelijkheid gekregen de
bodem in het tracé van de middeleeuwse stadswal te onderzoeken.
In de lange diepe sleuf zijn sporen tevoorschijn gekomen uit de
ijzertijd, de late middeleeuwen en de periode erna. De
waarnemingen in het tracé van het riool vormen belangrijke
puzzelstukjes in het verhaal van de ontwikkeling van de stad
Breda; hier beschrijven we kort de eerste bevindingen. Lees
verder
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