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gangenstelsel 

Geachte heer Bakx, 

In uw brief van 25 januari 2016 stelt u ons vragen over het ontdekte ondergronds gangenstelsel. Graag beantwoorden 

wij hieronder uw vragen als volgt. 

Vragen 

1. Wil de gemeente eens professioneel kijken naar de tekeningen? 

Antwoord: 

Onze medewerker archeologie, de heer Vermunt, heeft vanuit zijn expertise met grote interesse gekeken naar de 

ontwerptekeningen van de heer Jongejan. 

2. Ziet de gemeente ook het belang en de waarde in van dit gangenstelsel? 

Antwoord: 

Wij zien zeker de waarde van deze gangen en willen deze zoveel mogelijk beschermen. 

3. Wil de gemeente meewerken om dit gangenstelsel op te nemen in haar cultureel erfgoed? 

Antwoord: 

Het streven is om de archeologische en bouwhistorische resten in situ te bewaren en niet te beschadigen, zoals in 

1989 gebeurde. Dit is ook het landelijke beleid. Ook op het Veoliaterrein zal naar behoud in situ gestreefd worden. 

In het Uitvoeringsprogramma Materieel Erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom is de actie opgenomen om 

archeologische vindplaatsen in de bestemmingsplannen op te nemen. 

4. Ziet de gemeente kansen om dit gangenstelsel openbaar te maken voor publiek? 

Antwoord: 

Er zijn kansen om (delen) van de gangen open te stellen, dan wel zichtbaar te maken, voor het publiek. Een en ander 

hangt af van de medewerking van de grondeigenaren, de ontwikkelingen in het gebied en de kosten die ermee 

gemoeid zijn. In de komende maanden vindt vervolgonderzoek plaats. 



Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevr. A.M.A. Vrijenhoek 

- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657. 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, 

namens het college, ) namens het ge, 

eegen 

tnouaer 


