Activiteiten in 2017
a. Voorburcht en bijgebouwen
Zaterdag 4 maart 2017 werd het startsein gegeven om verder te gaan met de
opgravingen op het terrein. Er werd gestart met de voorburcht en de bijgebouwen.
Tijdens het graven bleek dat het water nog erg hoog stond, waardoor muren direct
onder water kwamen.
De muren komen tevoorschijn

Veel water op de Kasteelweide
In de weken die volgden, bleek dat de voorburcht/bijgebouwen enorm groot waren.
Het water op het terrein zakte langzaam en daardoor kwamen de muren uiteindelijk
mooi bloot te liggen.
Op 15 april kwam er voor de
eerste keer een kraan met
een grondkar om delen van
de voorburcht bloot te graven.
Dit omdat op sommige
plaatsen de muren een stuk
dieper zaten en de omvang
van het gebouw vele malen
groter was dan we vermoed
hadden. Het zand werd
voorlopig op de plaats van de
oude wal gelegd. Later kon dit
gebruikt worden om alles af te
dekken.
Ondertussen werden muren schoongemaakt en werd gekeken hoe diep de fundatie
de grond in ging. Langzaam kwam er tekening in de zaak en daarbij bleek dat
funderingen uit verschillende periodes aanwezig waren, die door elkaar heen liepen
en soms zelfs over elkaar heen. Voor archeoloog Marco puzzels waar hij mee aan de
slag kon, maar waar hij ook zichtbaar van genoot.
In de westelijke vleugel van het gebouw werd een kelderruimte gevonden en iets wat
leek op de ondergrond van een grote oven van een bakkerij of bierbrouwerij. Niet
altijd was dat even duidelijk.
In het deel, dat aangeduid werd als de ‘boerderij’, die tot 1911 op het terrein stond,
werden ‘poeren’ aangetroffen, waar mogelijk pilaren op gestaan hebben. Dat kan er
op wijzen dat voor de boerderij werd gebouwd op deze plaats al een ander gebouw
stond.

Net buiten dit gebouw werd een waterput gevonden, waar nog steeds water in stond.
Die werd later afgedekt om
te voorkomen dat iemand
hier in zou vallen.
In de loop van de maanden,
werden
enkele
sleuven
gemaakt om te zien hoe diep
de funderingen door liepen
en om conclusies te kunnen
trekken over het verloop van
de grachten.
Aan het eind van het jaar
werd de complete voorburcht
afgedekt met antiworteldoek
en met een laag zand om
het geheel te beschermen.
Plannen over toekomstige ontwikkelingen voor dit deel van het terrein werden niet
gemaakt, omdat eerst bekend moet zijn wat zich op de rest van het terrein bevindt.
Aan de oostzijde van de bebouwing werd een doorlaat van de vestinggracht naar de
burchtgracht gevonden en een
overdekte heul. Die moeten nog
verder onderzocht worden, maar
in de maanden oktober en
november steeg het grondwater,
mede door wat regenbuien en dat
werk moet tot het seizoen 2018
uitgesteld worden. Ook andere
stukken van het oostelijk deel
moeten nog aan een nader
onderzoek onderworpen worden,
vooral om te kijken of hier oudere
delen zitten en hoe de beek in
verbinding stond met de gracht
De voorburcht vanuit de lucht
om de oude burcht.
b. De oude burcht
De werkzaamheden aan de oude burcht konden bij de start van de werkzaamheden
op 4 maart nog niet worden voortgezet, omdat het water in de vijver erg hoog stond
en het gebied te nat was.
Op 15 april werd begonnen met het
verwijderen van het plastic op de oude
burcht. Hier moest nog veel onderzoek
gedaan worden door archeoloog Marco
Vermunt om alles zo gedetailleerd
mogelijk te kunnen beschrijven. Dat
plastic werd voorlopig opgeslagen om
later nogmaals te kunnen gebruiken als
we de fundatie weer af moesten dekken
voor een volgende winter.

Vanaf die tijd werd ook gewerkt aan de oude burcht. Het oudste middendeel werd
schoongemaakt en door Marco in kaart gebracht. Hier werden ook enkele stukken
uitgegraven om te zien of er bodemvondsten waren waardoor meer duidelijkheid zou
ontstaan over de ouderdom van het gebouw.
Aan de binnenzijde werd
wel een gemetselde sleuf
gevonden waar water door
gestroomd kan hebben.
Mogelijk werd op die manier
de ruimte verwarmd, maar
daar
moet
nog
meer
onderzoek naar gedaan
worden.
Vanuit het oude middendeel
werd een goot gevonden die
richting de gracht liep. Er
werd ook onderzoek gedaan
bij de vierkante toren. De
meningen lopen nog uiteen,
maar het zou zo maar
kunnen dat deze toren
oorspronkelijk los stond van de rest van het gebouw.
Er werden onder de fundering van de ringmuur houten palen gevonden. Enkele
stukken werden later naar Engeland gestuurd om onderzoek te laten doen naar de
ouderdom van dit hout.
Halverwege het jaar was het onderzoek naar de oude burcht gereed. Die werd met
anti-worteldoek afgedekt en van een flinke laag zand voorzien. Die zandlaag kent
verschillende hoogtes, waardoor nog iets te zien is van de oude burcht en de plaats
waar bebouwing is geweest. In de toekomst moet dit natuurlijk nader uitgewerkt
worden.
c. De grachtmuur
Eind 2016 werd een begin gemaakt met
het blootleggen van de kademuur. Daar
werd in de loop van 2017 een heel groot
deel van blootgelegd en onderzocht. Dat
leverde weinig scherven op, maar een
deel liep vast in de heuvel die in 1996
werd opgeworpen. In 2018 zal daar een
deel van afgegraven worden om te zien
waar de muur naar toe loopt.
Aan de westzijde houdt deze muur vrij
plotseling op. Wat daar de reden van is,
is nog niet duidelijk.
d. Vondsten
Tijdens de opgravingen en onderzoeken konden vele dozen met scherven gevuld
worden. De bedoeling is om die verder uit te zoeken en te beschrijven. Soms
kwamen we onverwacht, bij het maken van sleuven, kannen en potten tegen met
beschadigingen, maar die verder intact waren.

Voor al die vondsten verwijzen wij hier naar de registratiemap waarin alles keurig is
vermeld met datum en vondstplaats. De bedoeling is om in het depot van Marco
volgend jaar een bijeenkomst te houden en mogelijk ook met een kleine groep aan
de slag te gaan om de scherven tot een pot te maken!

e. Onderhoud terrein
In de loop van het jaar werd regelmatig het gras op het terrein door Kees Hellemons
gemaaid. Daarnaast hield hij op de voorpoort het onkruid kort. Na een storm werd er
voor gezorgd dat de afgewaaide takken verdwenen. Het gras op het stuk terrein aan
de zuidkant, werd door Leo van den Bulck, die de paardenwei gratis in gebruik heeft,
kort gehouden.
In 2019 zullen de knotwilgen weer van hun overdadige kruin worden ontdaan en in
2018 zal onderhoud worden gedaan aan de struiken en bosjes op de rest van het
terrein.
f. Kappen populieren rond de Kasteelweide
Het hout dat in 2016 was blijven liggen bij het weghalen van de populieren werd
begin 2017 opgeruimd door het bedrijf dat de kap voor haar rekening had genomen.
In januari 2017 werden er nieuwe wilgen geplant. Die moeten door onze stichting
onderhouden worden. In de loop van het jaar schoten deze wilgen wel uit, maar de
paarden in het weiland vonden die jonge scheuten blijkbaar ook lekker, want de
meeste verdwenen als sneeuw voor de zon.
De knotwilgen op het terrein floreerden wel goed. In 2017 werd hier geen onderhoud
aan gedaan, maar in 2019 zullen ze weer geknot moeten worden om te voorkomen
dat ze topzwaar worden.
Het toegangspad vanaf de Waterstraat was flink beschadigd en dat werd begin 2017
op kosten van de gemeente opgeknapt. Probleem was wel dat er veel stenen in het
pad werden verwerkt, waardoor het voor fietsers en wandelaars wat problemen gaf.
De modderboel was echter wel verdwenen.
g. Een eigen onderkomen
Op zaterdag 6 mei werd een container op de Kasteelweide gezet, waar onze
vrijwilligers in geval van slecht weer zouden kunnen schuilen en koffie kunnen
drinken. Ook de gereedschappen konden hier in opgeborgen worden, zodat Kees en
Gerard die niet steeds mee naar huis behoefden te nemen. Vondstdozen,
antiworteldoek en onze tuinstoelen konden hier een onderdak in vinden.
In de loop van het jaar werd de rode container antraciet geschil-derd door enkele
vrijwilligers en de muren werden voorzien van foto’s met de vorderingen van de
werkzaamheden door Annie Hellemons.

Al snel bleek dat de container een uitkomst was, want als het eens een keer
regende, konden we hier met een grote groep mensen onderdak vinden. Karel
Schrooyen zorgde voor een tuinset, zodat
we bij mooi weer buiten konden zitten en
verschillende keren werd er dankbaar
gebruik van gemaakt. Door de stichting
werden twee houten bankjes aangeschaft
die zowel in de container als daarbuiten
bruikbaar zijn.
Achter de container werd met hekken een
ruimte afgezet waar we ‘witte steen’ op
konden slaan en de bak om aarde te zeven
kwam daar ook te staan. Iemand zette er
oude witte tuinstoelen weg, maar die waren zo slecht dat we ze onder de container
moesten leggen, omdat we er meteen doorheen zakten. Later werden ze een keer
door baldadige jeugd in de beek gezet. Eind 2017 werden ze door Kees
Hoendervangers afgevoerd naar de milieustraat.

