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John Veerman

Het Bouwblokonderzoek Binnenstad (BOB) is volop in
uitvoering. Dit project heeft als doel om alle panden
in de compacte binnenstad van Breda te bekijken
door

een

bouwhistorische

bril.

Hierbij

gaat de

aandacht vooral uit naar de gebouwen die niet als
geregistreerd monument bescherming genieten. Door
middel van quick scans wordt een indruk verkregen
van de ouderdom en de ontwikkeling van individuele
panden en van de cultuurhistorische waarden die
aanwezig

zijn.

Gaandeweg

ontstaat

een

steeds

scherper beeld van de historische materie waaruit de
binnenstad als geheel is opgebouwd, een beeld dat
bovendien soms afwijkt van dat wat wij tot nog toe
hadden.
Quick scans
Er zijn voor het BOB alleen al dit jaar tientallen quick scans
uitgevoerd, korte geconcentreerde bouwhistorische onderzoeken in
en rondom panden. Eigenaren en gebruikers verlenen in veruit de
meeste gevallen onbaatzuchtig hun medewerking. Het project richt
zich momenteel op de bouwblokken die liggen aan twee van de
Interessante links:
Gemeente Breda
Erfgoedweb Breda
Erfgoedweb Junior
Stadsarchief Breda
Breda's Museum
VVV Breda
Breda Nassaustad
Begijnhof Breda
Princenhaags Museum
Meer links...

drie historische hoofdassen: de Brugstraten in het verlengde van
de Haagdijk en het tracé Torenstraat-Karrestraat-Eindstraat dat op
de Ginnekenstraat aansluit. Uiteraard zijn hun achter-, zij- en
binnenstraten daarbij betrokken. Lees verder
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Nieuwe archeologische
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rapporten te downloaden
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archeologisch onderzoek in

Afgelopen maand zijn

1991 op het voormalige

er rapporten uit 2011-2013 in de

achterterrein van huis Ocrum (nu

downloadmap

Nieuwe Veste) werd er een kuil

'Erfgoedrapporten, archeologie'

aangetroffen met 16e eeuws

geplaatst. Het betreft

vensterglas. Daarin bevonden
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Lees verder
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Bekijk hier de plattegrond
'Bijzondere gebouwen en
complexen binnenstad Breda
1530-1870'

Straatnamen Bavel, Ulvenhout, Ginneken en Mastbos
toegevoegd aan Erfgoedweb
3 oktober 2014 - Deze week zijn ruim dertig
straatnaamverklaringen toegevoegd aan Erfgoedweb. Het betreft
hier een selectie van straatnamen van Bavel, het Ulvenhoutsebos,
Ulvenhout, Ginneken en het Mastbos. Straatnamen zijn een van de
van de meest voor de hand liggende manieren om je te verdiepen
in de geschiedenis van een woonwijk in de stad of een gebied
daar buiten. Lees verder

Download hier erfgoedrapport
Stationsplein Breda (2013).
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15 september 2014 - Binnenkort

gebeurt het vaak dat er

start de herontwikkeling van het

afvalkuilen en beerputten

oude complex van de Sociale

worden opgegraven, die vol

Dienst aan de Vlaszak tot

zitten met vondsten, eigenlijk

nieuwe woningen,

afval, dat door huishoudens

appartementen en commerciële

vroeger is weggegooid. Soms is

ruimtes. Tussen de

het handig om de inhoud te

Veemarktstraat en de Vlaszak

verzamelen en dat later uit te

komt het binnenhofje

zoeken. Lees verder

'Wijngaardhof'. Lees verder

Erfgoedweb Breda beschikt over
een groot aantal beleidskaarten,
nota's, vindplaatskaarten,
erfgoedbrieven, archeologische
rapporten en vestingkaarten . U
vindt ze onder downloads.
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Project Rund van start!
3 oktober - In samenwerking met de archeologen van Antea Group
(voorheen Ingenieursbureau Oranjewoud) is afgelopen week een
onderzoek gestart naar archeologisch botmateriaal uit de Bredase
binnenstad dat is aangetroffen bij de opgravingen aan de
Molenstraat en de Veemarktstraat. Het onderzoek is mogelijk
dankzij een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het
uitwerken van ouder eco-archeologisch onderzoek. Lees verder
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Uit een oude doos (3)

Muurresten 19e eeuws

5 september - In 1991 werden

huis gevonden aan

bij opgravingen in de

Mijkenbroek

Molenstraat twaalf woonhuisjes

21 augustus - Op het voormalige

met achtererven opgegraven.

Hollemanterrein op de hoek

Deze opgraving leverde zoveel

Mijkenbroek en Backer en

vondsten op dat ze niet allemaal

Ruebweg zijn een

uitgezocht en verwerkt konden

muurfundament en andere

worden. Lees verder

sporen gevonden die hoorden
bij een huisje. Lees verder

Quickscan bouwblok afgerond
27 augustus - Een paar weken geleden meldden we al dat de
bouwhistoricus John Veerman in opdracht van Erfgoed de
bouwhistorische quick scan van het bouwblok Karrestraat –
Nieuwstraat – Lange Brugstraat grotendeels had afgerond. Hij heeft
nu ook het bouwblok Eindstraat – Nieuwstraat – Waterstraat –
Karnemelkstraat bekeken. 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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