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De met hekken geblokkeerde doorgang op Stratumseind is nog steeds niet verholpen © Sem Wijnhoven/DCI Media

Hoe op Stratumseind een muurtje uit 1880 nu tot veel ergernis
leidt; ook helmen en granaat gevonden
EINDHOVEN - De vondst van een bijna 150 jaar oud muurtje is de oorzaak van de grote bouwhekken die sinds enige tijd de
doorgang halverwege het Stratumseind blokkeren. Tot irritatie van de ondernemers in de straat. De komende dagen wordt de
situatie opgelost, aldus de gemeente.

De metselaar van het muurtje zal in 1880 niet
bedacht hebben dat zijn bouwwerk
anderhalve eeuw later voor de nodige ophef
zou zorgen. De horecaondernemers op het
Stratumseind balen van de hekken om de
bouwput die hen klanten kosten. En dat terwijl
de gemeente beloofd had dat de overlast
tijdens de werkzaamheden minimaal zou zijn.

Lees ook

Terras moest naar binnen, maar nu
blokkeren grote bouwhekken het
Stratumseind: ‘Hier kan een…
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Horeca Stratumseind de dupe door
werk aan straat en riool: ‘Dit kan
niet de bedoeling zijn’
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Helmen en een granaathuls uit de oorlog
Het gevonden muurtje maar ook de vondst
van twee legerhelmen en een granaathuls
gooiden dus roet in het eten. De granaathuls
is van een Britse 25 ponder uit 1943 en de
ene helm van een Duitse soldaat. De andere
helm is van Britse of Canadese makelij. Een
helm van een motorkoerier met een
geschilderde Nederlandse vlag op de zijkant.
Volgens de gemeente is deze mogelijk
gebruikt door de Irenebrigade.   

De vondsten werden gedaan bij de
werkzaamheden ter voorbereiding op de
aanleg van nieuwe bestrating die uiteindelijk
in de hele binnenstad komt te liggen. Ter
hoogte van het pleintje halverwege
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Stratumseind zijn ook werkzaamheden aan
het riool nodig en wordt dus dieper gegraven.
Dat maakt volgens de gemeente ook de kans
op onvoorziene zaken groter. Het aantreffen
van bodemvervuiling of, zoals nu gebeurd is,
archeologische vondsten en munitie uit de
Tweede Wereldoorlog. 

Stadspoort uit de middeleeuwen 
Om de risico's op vertragingen te beperken
werd er overigens in 2020 al uitgebreid
archeologisch onderzoek gedaan onder het
pleintje. De vondsten destijds waren
spectaculair want er werden resten van een
14de eeuwse stadspoort (de Stratumse
Poort) en een houten brug uit dezelfde
periode gevonden. 

Tekst gaat verder onder de foto

De Britse of Canadese helm met Nederlandse vlag ©
BAAC

Het nu gevonden muurtje is zo'n 400 jaar
jonger en maakte volgens de gemeente ook
onderdeel uit van een brug die over de in
1940 gedempte stadsgracht dwars over
Stratumseind liep. Historisch dus minder
opzienbarend maar toch moest het volgens
de gemeente in kaart worden gebracht. Nu
dat gebeurd is, kan de bouwput weer voor
een deel worden dichtgegooid. Het met
bouwhekken afgezette gebied wordt dan een
stuk kleiner en daarmee ook de overlast.

Terras schots en scheef
Want die overlast was fors, zo vertelden
ondernemers afgelopen weekend. Restaurant
La Fontana kon een groot deel van het terras
niet gebruiken en een ander deel van het
terras was schots en scheef teruggelegd.
Club XI kon vrijdagavond om
veiligheidsredenen maar iets meer dan de
helft van de capaciteit gebruiken omdat
bouwhekken de nooduitgang blokkeerden.
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De gemeente laat in een reactie weten de
gang van zaken te betreuren. Met club Xi is
inmiddels een gesprek geweest en het terras
van La Fontana krijgt volgens de planning in
juni nieuwe bestrating

De Britse granaat © BAAC

De gevonden Duitse helm © BAAC

In 2020 werd al een stadspoort uit de Middeleeuwen
gevonden op het pleintje halverwege Stratumseind ©
René Manders / DCI Media

Voor bezoekers van Stratumseind bleef maar een hele
smalle doorgang over © Kees Martens/DCI Media
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