
Jaarverslag 2018 van de Stichting Kasteel van Wouw 
 
1. Samenstelling stichtingsbestuur 
 
Eind 2018 bestond het stichtingsbestuur uit negen personen: 
Voorzitter:     C.A.P. (Kees) Hoendervangers 
Secretaris:    M.J.M. (René) Hermans 
Penningmeester:    C.A.M. (Kees) Hellemons 
Bestuursleden:   R.C.A. (Ron) Bakx 
     G.L.J.  (Gerard) Haast  
     A.W.M. (Annie) Hellemons-Goorden 
     A.M. (Adriënne) Hermans-Dekkers 

C.F.J.H. (Karel) Schrooyen 
     C.J. (Kees) Trouw 
Aspirant-bestuursleden:  E.W.J. (Ellen) Hermans 
     
Het bestuur kwam vier keer bijeen. Daarmee werd voldaan aan de verplichting in de 
statuten om vier maal per kalenderjaar te vergaderen. Maar informeel vond er bijna 
wekelijks overleg plaats op de Kasteelweide tijdens de graafwerkzaamheden. 
 
2. Activiteiten in 2018 
 
a. Het Kasteelboek 
In 2018 werden er 23 exemplaren van ons kasteelboek verkocht. Dat gebeurde 
vooral tijdens activiteiten die ontplooid werden door onze stichting en tijdens 
dorpswandelingen naar de Kasteelweide. Op de avond waarop de presentatie in zaal 
Donkenhof werd verzorgd, gingen de meeste boeken van de hand. 
Eind 2018 waren 41 boeken in voorraad (waarvan 3 in consignatie bij de VVV in 
Wouw). Via het gemeentearchief ontvingen we in de loop van het jaar 32 boeken om 
onze voorraad aan te vullen.  
 
b. Koelkastmagneten 
De verkoop van koelkastmagneten kwam praktisch stil te liggen. In 2018 werden via 
de VVV een handvol magneten verkocht. 
 
c. Financiële bijdragen van derden 
Naast de bijdrage die we van de gemeente krijgen voor het onderhoud, blijven we – 
naast de verkoop van boeken en magneten – aangewezen op acties van bedrijven 
en instellingen. Ook de lezingen en wandelingen leveren een bescheiden bedrag op. 
De clubactie van de Rabobank en de statiegeldacties van Jumbo waren de 
voornaamste bron van inkomsten. Karwei verraste ons met een donatie in de vorm 
van het hout voor de opslagkist en korting op toekomstige aankopen en Jumbo 
sponsorde een deel van de hapjes en drankjes voor de vrijwilligersdag. 
 
d. Rondleidingen 
In 2018 werd er één rondleiding verzorgd. Op 27 november voor ambtenaren van de 
gemeente Halderberge. Die werd begeleid door René Hermans en de financiële 
bijdrage werd in de kas van de Stichting gestort. 
 
l 



e. Uitgeven jaarrekeningen 1492-1504 
In 2018 stond bij elke vergadering de uitgave van de bouwrekeningen op het 
programma. Hoewel vooral Gerard Haast zich hiervoor had ingezet, raakte dit 
initiatief op een laag pitje, omdat alle aandacht naar de opgravingen van het complex 
en het werk in het depot gingen. Het blijft voor de toekomst echter een plan dat we 
verder uit gaan werken. 
 

f. Bezoek depot 
Bergen op Zoom 

Zaterdag 20 januari 
ging een grote groep 
vrijwilligers van onze 
stichting op bezoek 
in het archeologisch 
depot in Bergen op 
Zoom. Marco Ver-
munt, ‘onze’ archeo-
loog, gaf daar tekst 
en uitleg en maakte 
ons enthousiast voor 
het vervolg van het 
werk: het wassen, in 
elkaar zette en re-
gistreren van de vele 
vondsten van  de ka-
steelweide. 
Hij vertelde over de vondsten in Bergen op Zoom en liet ons het depot zien en de 
vondsten die daar bewaard worden. Ook vertelde hij over de manier van werken en 
hoe scherven gewassen en geregistreerd moeten worden. 

 
g. Presentatie op 23 

februari 
Op vrijdag 23 februari 
werd in café-zalen Don-
kenhof in Wouw een 
presentatie over het 
kasteel van Wouw ver-
zorgd. Zo’n 160 mensen 
kwamen er kijken en 
luisteren. René Hermans 
nam het deel van 1250 
tot 1800 voor zijn reke-
ning en Kees Hoender-
vangers lichtte de pe-
riode 1800 tot 2026 toe, 

met onder meer de eerste onderzoeken met prikstokken en boringen. Marco Vermunt 
vertelde over het onderzoek en de opgravingen op de Kasteelweide. Vooral dit 
laatste betoog hield veel mensen in de ban, want maar enkele aanwezigen hadden 
weet van de grote hoeveelheid fundamenten die nog in de grond zitten. 



Er werd door de aanwezigen meteen gevraagd om ook in 2019 een dergelijke avond 
op touw te zetten. Daar gaan we proberen aandacht aan te geven, maar dan moeten 
eerst de grachtenplannen wat verder gevorderd zijn. 
 
h. Straatnaamborden 
In de loop van 2018 werden door de gemeente de straatnaamborden Casteelse 
Dreef’ geplaatst. Zowel aan de zijde van de Boomhoefstraat als in de Waterstraat 
kwam een dergelijk bord. In de Waterstraat werd het aan een lantaarnpaal 
gehangen. Toen de lamp van die paal kapot was, werd dit gemeld aan de gemeente. 
Die liet de complete paal vervangen, maar ook het straatnaambordje verdween. Dit 
werd bij de gemeente gemeld en de hoop is dat het bordje snel terugkomt. 
 
i. De Hoogt 
In januari werd een aantal malen onderzoek gedaan in het nieuwe plan ‘De Hoogt’ 
waar paalsporen uit de ijzertijd zichtbaar waren en middeleeuwse sporen. Door René 
Hermans werd namens onze stichting een aantal malen meegewerkt in dit gebied. 
Later werd een middeleeuwse boomstamwaterput naar het kasteelterrein verplaatst 
en daar in een grote bak met droog zand opgeslagen. Samen met wat hout van het 
kasteel. Daar moet het hout twee jaar in blijven liggen tot het goed droog is en niet 
meer weg kan rotten. 
 
j. Lezingen 
In 2018 werden twee lezingen gehouden. De eerste op 28 oktober, niet over het 
kasteel, maar over de Wouwse pompen. De bezoekers konden na het verhaal van 
René Hermans in een pot een vrijwillige bijdrage doen en die was bestemd voor onze 
stichting.  
De tweede lezing was op 6 november in Roosendaal voor oud-leerlingen van de 
Sainte Marieschool. Die ging wel over het Wouwse kasteel en ook daar ontvingen we 
een bijdrage voor onze stichting. 
 
k. Kasteelfeest en jaarafsluiting 
Dit jaar werd niet gekozen voor een nieuwjaarsopening, maar na een voorjaar en 
zomer hard werken, gingen we op 25 augustus met onze vrijwilligers, echtgenotes en 
thuiswonende kinderen op stap naar het Vlas- en Suikermuseum in Klundert. Een 
prachtige locatie waar we twee rondleidingen kregen en tussendoor dronken we 
koffie of thee met iets lekkers. 

 
Terug in Wouw gingen we naar de molen waar soep en saté met brood gereed 
stonden. Er werd een quizje gedaan en daarna was het een gezellig samenzijn waar 



onder het genot van een drankje de werkzaamheden van de voorbije jaren 
besproken kon worden. Voorzitter Kees Hoendervangers won uiteindelijk de 
wisseltrofee die gemaakt was door onze  vrijwilliger Karel Schrooijen, die hier een  
kleine kanonskogel voor gebruikt had. In 2019 wordt er natuurlijk weer om deze 
trofee gestreden! 
Met dank aan Annie Hellemons en Adriënne Hermans van ons bestuur die dit 
geregeld hadden. 

 
Op 15 december kwamen we onder frisse omstandigheden nog een keer samen met 
onze vrijwilligers op de Kasteelweide om het jaar uit te luiden. Rond een houtvuur 
werd warme chocolademelk geserveerd en glühwein. Voor elke vrijwilliger was er 
bovendien een theeglas met daarin ons logo gegraveerd. Daarmee werd ook officieel 
een punt gezet achter de graafwerkzaamheden op de Kasteelweide. Voor 2019 
wacht ons het nodige groenonderhoud en misschien de start van de 
graafwerkzaamheden van de grachten. 

 
 

l. Activiteiten 
In de loop van het jaar ontwierp Karel Schrooyen een aantal vlaggen en maakte ook 
een ontwerp om tegen de zijkant van de container te maken. Uiteindelijk ging de 
definitieve uitvoering niet door, maar in de toekomst gaat dat zeker gebeuren. 
Tijdens een bestuursvergadering kwam het verdelen van de bestuurstaken aan de 
orde. Kees Hellemons nam het penningmeesterschap van René Hermans over en 
die blijft nu alleen secretaris. Niemand ambieerde het vicevoorzitterschap. Maar we 
blijven hopen dat iemand dit op zich neemt. 
Naast het maaien van het gras, het opruimen van losse stenen en het maaien van 
hoog opgaand onkruid werd ook aan het onderhoud van de perenbomen gedaan. In 
de loop van de jaren waren die flink uitgegroeid, terwijl de ene boom een wilde stam 



had. Bart van Oudheusden snoeide de boom en hopelijk levert die komend jaar weer 
veel peren op. 
 
3. Kasteelweide 
 
a. De westpoort of achterpoort 
Zaterdag 17 maart 2018 werd het 
startsein gegeven om verder te gaan 
met de opgravingen op het terrein. Er 
werd gestart met de westpoort of 
achterpoort. Het is snijdend koud en de 
temperatuur ligt dik onder het vriespunt. 
Direct onder het gras worden de eerste 
muurdelen aangetroffen. 
In de weken die volgden, werd het 
gebouw helemaal blootgelegd. De 
noordelijk ‘wang’ werd niet gevonden, of 
zit heel diep. Hier zijn veel stenen weggebroken en van het terrein gehaald. 

Bij het blootleggen van de 
zuidelijke traptoren werd een 
gewelfje gevonden, mogelijk een 
aansluiting op de binnengracht. 
Het gewelf loopt in de fundatie als 
goot door het gebouw en maakt 
een knik om in de beerput uit te 
komen. Later in het jaar wordt 
deze beerput leeggehaald en blijkt 
er, net als bij de oostpoort, een 
doorgang te zijn naar de buiten-
gracht. In de put zelf ligt een 
stenen bodem. 
Aan de grachtzijde wordt een sleuf 
gemaakt en daarbij komt de 

uitgang van de waterafvoer tevoorschijn. Er worden weinig vondsten gedaan. In een 
naastliggende sleuf worden zware palen gevonden, waarschijnlijk werden die 
gebruikt voor een brug over de gracht. Hier zijn de sleuven in de toren provisorisch 
dichtgemaakt, waarschijnlijk toen de brug is weggehaald. Er worden enkele 
kanonskogels en wat kleine 
vondsten gedaan. 
In oktober wordt nogmaals gegraven 
bij de westpoort om de diepte van 
de gracht te bepalen. Dan wordt nog 
een pijler van de brug gevonden. 
 
b. De zuidwestelijke toren 
De werkzaamheden aan de zuid-
westelijke toren starten op 14 april. 
Meteen worden de muren gevonden 
van de gang die richting de toren 
loopt. Om handmatig het zand te 



verwijderen is geen optie en daarom wordt een week later een kraan ingezet. 
Het noordelijk deel van de toren is goed bewaard gebleven, terwijl aan de zuidkant 
meer stenen zijn verdwenen. Het oostelijk deel zit ook een stuk dieper. Er is in 1934 
dwars door de muren een sleuf gehakt om drainagebuizen te leggen. 
 
c. De noordwestelijke toren 
Op 5 mei wordt begonnen met 
de noordwestelijke toren. Die 
blijkt in een veel betere 
conditie dan de zuidwestelijke 
toren. Na wat poetswerk door 
onze vrijwilligers ligt de 
fundatie er prima bij. Tegen de 
buitenmuur wordt later nog 
een sleuf gemaakt en daaruit 
blijkt dat de natuurstenen er 
als nieuw uitzien. Een steen-
deskundige die om zijn mening 
wordt gevraagd, geeft aan dat 
tegen deze stenen opnieuw water gezet kan worden, zonder dat dit problemen op zal 
leveren. 
In de toegangsgang naar de toren blijkt een waterkelder te zitten. Die is nog 
helemaal intact en een deel van het gewelf wordt zichtbaar gemaakt. Jammer 
genoeg menen enkele kinderen dat het leuk is om het gewelf te vernielen en met 
grote stenen wordt een gat in de bovenzijde gemaakt. Dit wordt door de stichting 
hersteld, waarbij meteen een ‘document’ wordt ingemetseld met de namen van de 
vrijwilligers. Om meer beschadigingen te voorkomen wordt het gewelf met 
antiworteldoek en aarde afgedekt. 
 

d. De noordoostelijke toren 
Op 5 mei wordt ook nog even 
gekeken of de noordoostelijke 
toren met enkele steken van de 
schop te vinden is. Dit blijkt niet 
het geval. 
Een week later wordt de toren 
met de kraan alsnog blootge-
legd. Ook hier is een waterkelder 
in de toegangsruimte. Die is 
echter zwaar beschadigd en 
daardoor kan de binnenzijde be-
keken en gefotografeerd worden 
In de muur bevindt zich een 
uitsparing waardoor water uit de 

waterkelder geput kon worden. 
Ook door deze toren heeft men in 1934 drainagebuizen gelegd, waardoor flinke 
beschadigingen zijn opgetreden. Onze vrijwilligers maken de toren mooi schoon en 
die kan gefotografeerd worden en met een drone vanuit de lucht worden bekeken en 
vastgelegd. 
 



e. De zuidoostelijke toren 
Half mei wordt gezocht naar de zuidoostelijke toren, maar ondanks diepe proefgaten 
kan die niet getraceerd worden. Mogelijk is die destijds erg diep uitgebroken. Maar in 
de toekomst moeten we zeker kijken of er nog iets op grote diepte zit. Misschien dat 
dit tijdens het uitgraven van de grachten kan gebeuren. 
 
f. De grachten  
Regelmatig graaft de kraan op zaterdag sleuven om de grachten in beeld te brengen. 
Die hebben niet altijd het verloop die archeoloog Marco denkt. Zo blijkt de tweede 
binnengracht een uitgerekte vorm te hebben. Die loopt om de Neerhof heen. 
Daarnaast wordt een visvijver gevonden. Aan het eind van het graafproject worden 
nog acht sleuven gemaakt op woensdag om ook de buitengracht in beeld te brengen. 
Dit om deze gegevens in de inrichtingsplannen te kunnen verwerken.  
Die sleuven geven een mooi beeld van de glooiing van de gracht. Alleen bij de plaats 
waar de zuidoostelijke toren moet zitten, klopt het niet helemaal. Aan de hand van 
deze sleuven, de foto’s en tekening kon Marco een beeld schetsen van het verloop 
van de gracht, de hellingshoek en 
plannen maken voor het uitgraven 
van de buitengracht. 
Later (op 23 juni) werden twee 
kademuren gevonden die in 
noordelijke richting gevolgd werden. 
Op 11 augustus wordt ontdekt dat 
de tweede gracht erg dicht bij de 
binnengracht lag en worden stenen 
muurtjes en poeren ontdekt op de 
plaats waar de gracht versmald. Dit 
zouden delen van een brug 
geweest kunnen zijn. 
 
g. De vierkante toren 
Op 16 juni wordt aan de oostzijde bij de vierkante toren aan de oude burcht 
onderzoek gedaan. Op 70 cm diepte tekent zich een uitstulping van baksteen af, die 
dieper een vierkante steunbeer blijkt te zijn. De sleuf zit vol met materiaal uit de 
zestiende eeuw, onder andere een olielamp, een emmer, messen, kruithoorns, 
kanonskogels en een drinkbeker met Adam en Eva. Onder het pakket ligt een laag 
van zwarte berige aarde, dat lijkt de bedding van de oudste gracht te zijn. Hieruit 
komt ouder materiaal. Het levert diverse (bijna)complete steengoed kannen op. 
Bij het noordwaarts verbreden van de proefsleuf wordt de zijkant van een tweede 
steunbeer gevonden op ruim 2 meter afstand.  
 
h. De waterput 
Op 23 juni wordt tussen de twee binnengrachten een ronde waterput gevonden die 
aan de binnenzijde is bekleed met Gobertangesteen. In de loop van de weken die 
volgden werd de put door Gerard Haast en René Hermans leeggemaakt. 
Tijdens de graafwerkzaamheden wordt een fraai mes, een afgebroken pompstok van 
een geweer en een puthaak gevonden. Marco dateert die op de zestiende eeuw. 
Steeds als in de put gewerkt moet worden, moet een meter tot anderhalve meter 
water weggepompt worden. Daarna kan met emmers de vulling naar boven worden 
gehaald. 



Die vulling worden meteen onderzocht op vondsten, terwijl Dirk Engels alles nog 
eens nauwkeurig nazoekt en zodoende de kleinste vondsten er uit weet te halen. 

Op 18 juli wordt de onderzijde 
bereikt, want dan wordt het 
houten wiel waar de put op 
gebouwd is, zichtbaar. 
Topvondst van die dag is een 
gave tinnen kan met deksel; 
op de bodem een omkranst 
hartje en op het deksel een 
stempel uit Antwerpen, onder 
het deksel een munt of 
stempel. Op 28 juli blijkt dat 
er geen sprake is van een 
houten wiel, maar van losse 
segmenten. Eén van die 

stukken laat los en kan gebruikt worden om het hout te dateren. 
De put wordt niet dichtgegooid, maar er wordt een zwaar houten deksel op gelegd, 
zodat in de toekomst de put mogelijk opgebouwd kan worden. 
 
i. Extra gebouwen 
Op 12 augustus wordt bij het graven in 
de strook achter de oostelijke poort een 
muur ontdekt van een gebouw. Dat is 
mogelijk het gebouwtje dat op een 
tekening van Hans Bol te zien is. De 
rest van het gebouw ligt onder de 
heuvel waar de speeltuin op staat. 
Besloten wordt om die niet af te graven. 
 
j. Sleuven 
Bijna wekelijks werden op het terrein sleuven gegraven om een juist inzicht te krijgen 
in de gebouwen en de grachten, maar ook om de situatie tussen de oostpoort en de 
oude burcht in beeld te kunnen brengen. Op dit deel van het terrein bleek in het 
verleden heel veel verbouwd, afgebroken en herbouwd te 
zijn. Helemaal duidelijk werd het tijdens dit deel van het 
onderzoek niet.  
 
k. De opslagbak 
Op 18 augustus wordt een grote houten bak gemaakt. Die 
bestemd om hout en de boomstam-waterput van De Hoogt 
in te doen, zodat het hout gedroogd en geconserveerd kan 
worden. 
Op 8 september worden de houten delen naar de bak 
getransporteerd en die wordt met Maaszand gevuld en 
met dekzeilen afgedekt. Het hout zal hier twee jaar in 
moeten blijven liggen voor het droog is. Hopelijk gaat de 
Wouwse jeugd niet schatgraven in de bak en blijven ook 
illegale amateurarcheologen er af. 
 



 
l. Afdekwerkzaamheden 
Nadat drie torens en de achterpoort waren blootgelegd, onderzocht en 
gedocumenteerd, werd besloten om alles onder antiworteldoek en een rug zand te 
leggen. Daarbij werden de contouren van de bouwwerken aangehouden, zodat 
bezoekers straks een beeld krijgen van hoe het er uit heeft gezien. 
Nadat het werk aan de Neerhof gereed was, werd ook hier alles weer afgedekt. 
Tegen het begin van de winter was er weinig meer te zien op het terrein. Voor de 
zekerheid werden borden weggezet, dat er bij nat weer de mogelijkheid zou bestaan 
om weg te zakken. Door het lang uitblijven van regen, bleek dit achteraf een 
overbodige waarschuwing. 
 
m. Bezoek 
Op 9 juni kregen we bezoek van Natasja Rijsdijk van Waterschap Brabantse Delta en 
Perry van Kempen en Sjef Oerlemans van de gemeente Roosendaal. Zij kwam 
officieel vertellen dat er subsidie was toegekend voor het open maken van de 
buitengracht om op die manier te zorgen 
voor waterberging tegen verdroging van 
het achterland. 
’s Middags kwam Hans Smeenk van 
restauratiebedrijf Cauwenborg een kijkje 
nemen naar de conditie van de 
natuursteen tegen de noordwestelijke 
toren. Volgens hem konden we daar 
zonder problemen weer water tegenaan 
zetten. 
Op 5 juli komt een bus met mensen uit 
Breda een kijkje nemen op de Kasteelweide. Het zijn collega’s van Lina, die Marco 
regelmatig helpt bij het inmeten van de muren. Ze worden door Marco op de weide 
rondgeleid. 
Op 9 juli werd een groep Bergse stadsgidsen rondgeleid door Marco Vermunt. Met 
belangstelling en verbazing kwamen deze mensen tot ontdekking dat Wouw wel een 
enorm kasteel gehad moet hebben. 
Op 2 november kwamen vertegenwoordigers van de provincie, de zuidelijke 
waterlinie, de gemeente en van onze stichting naar het terrein om te onderzoeken of 
er mogelijkheden waren om ons terrein op te nemen in dit project. Zou die 
mogelijkheid zich voordoen, dan zou dat betekenen dat er extra middelen 
beschikbaar zouden komen om eventueel een toren op te bouwen. 
 
n. Een eigen onderkomen 
Half mei werden nog wat werkzaamheden aan de container verricht. Het dak werd 
geschilderd en hier en daar kreeg en de zijkanten nog een lik verf. 
Minder prettig was dat het slot werd opengebroken, maar er werd niets ontvreemd en 
er werd een nieuw, extra stevig, slot gekocht. 
Op de muren werden steeds nieuwe foto’s van de vorderingen op het terrein 
opgehangen door Annie Hellemons. 
Achter de container werd binnen de hekken plastic en troep opgeslagen. Die troep 
werd door Kees Hellemons en René Hermans afgevoerd naar de milieustraat. Ook 
Kees Hoendervangers voert een wagen af. In de toekomst zal dat vast nog een keer 
moeten gebeuren. 



o. Onderhoud terrein 
Op 16 juni kregen we de beschikking over een eigen grasmaaier. Met de kraan werd 
een oprit naar de container gemaakt, zodat de maaier in het voorste compartiment 
gestald kan worden. Kees Hoendervangers liet een nieuwe rijplaat maken, waardoor 
alles nog soepeler ging. Doordat er links en recht veel stenen lagen, werd de vooras 
van de maaier krom gereden, maar dankzij het technisch inzicht van enkele van onze 
vrijwilligers konden we zelf een nieuwe as aanbrengen. 
Bijna wekelijks werd er vanaf dat moment gemaaid door vooral onze jonge 

vrijwilligers, Wouter, Corné en Bart. 
Maar ook de ‘oudjes’ wilden de maaier 
wel eens uitproberen. Daardoor ziet de 
Kasteelweide er na enige tijd netjes uit, 
zeker het deel direct rond de container. 
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. 
Aan het einde van het seizoen werden 
alle stenen bijeen gebracht in het 
‘steendepot’ aan de noordkant van de 

oude burcht. Die werden keurig netjes opgestapeld. De witte steen werd bij elkaar 
gebracht en de bakstenen werden ongesorteerd op een hoop gestort. 
Het terrein zag er daarna weer redelijk uit. Met een kraan werden ook de 
oneffenheden in de oostpoort weggewerkt en elders op het terrein werden 
egalisatiewerkzaamheden uitgevoerd. Natuurlijk was niet alles zo glad als op een 
golfterrein, maar langzaamaan zag het er weer toonbaar uit. 
In 2019 zullen we de knotwilgen weer van hun overdadige kruin ontdoen en verder 
onderhoud aan bomen, struiken en de speeltuin plegen. 
 
p. Werkgroep vrijwilligers 
In 2018 hadden we een actieve groep van 24 vrijwilligers die regelmatig kwamen 
helpen op de Kasteelweide. De ‘harde kern’ was bijna wekelijks op zaterdag 
aanwezig en soms ook op een door-de-weekse dag als dat nodig was. 

In maart gingen de graafwerkzaamheden van start en dat betekende dat steeds 
nieuwe delen van de fundatie bloot werden gelegd, maar ook dat aan 



groenonderhoud werd gedaan, zoals het maaien van gras en het verwijderen van 
snel groeiend onkruid op de muren.  
De werkgroep werd wekelijks op de hoogte gehouden door middel van een mailtje, 
soms met een foto of met andere gegevens. In de container werden regelmatige 

nieuwe foto’s weggehangen 
om iedereen op de hoogte te 
houden. 
Binnen de werkgroep waren 
Annie Hellemons-Goorden 
en Adriënne Hermans-Dek-
kers actief op foto- en 
filmgebied. Zij zorgden er 
voor dat er wekelijk opna-
mes werden gemaakt. 
Een anders samengestelde 
werkgroep met veel dezelfde 
mensen was elke woens-
dagochtend actief in het 
depot van de Archeolo-
gische Dienst in Bergen op 
Zoom. 

Dit jaar hielden we nauwgezet het aantal uren dat door onze vrijwilligers werd 
gewerkt bij. Op het terrein werd 2.197 uren gewerkt en in het depot in Bergen op 
Zoom nog eens 534 uren. In dus totaal 2731 uren.   
 
q. Fotograferen en filmen 
Om het verloop van de opgravingen vast te leggen, worden niet alleen tekeningen 
gemaakt door onze archeoloog Marco Vermunt. Er worden met GPS-apparatuur 
inmetingen gedaan met medewerking van archeologe Lina uit Breda. 
Daarnaast worden foto’s gemaakt door Adriënne Hermans-Dekkers en filmopnames 
door Annie Hellemons-Goorden. Kees Hoendervangers zorgt voor opnames met een 
drone, die ook weer gebruikt worden bij het intekenen van de gegevens door het 
archeologisch team. Kees maakte ook foto’s van de opgravingswerkzaamheden. 
 
r. Speeltoestellen 
De speeltoestellen op de Kasteelweide staan onder toezicht van onze stichting. De 
afspraak was dat de gemeente in 2018 de inspectie nog zou verzorgen en de kosten 
voor haar rekening zou nemen. Onze stichting zou een kopie van het rapport 
ontvangen en vanaf 2020 moeten we zelf via de inspectiefirma de zaak laten 
controleren. Eind 2018 hadden wij het rapport van de gemeente nog niet ontvangen. 
In de loop van het jaar werd door onze vrijwilligers enkele malen het gras verwijderd 
van het zand dat ter bescherming onder de speelwerktuigen ligt.  
 
s. Gedenkbos met Lionsclub 
Aan de uitvoering van deze plannen werd in 2018 nog geen aandacht besteed, 
omdat eerst de graaf- en onderzoekswerkzaamheden gereed moeten zijn, alvorens 
daadwerkelijk stappen ondernomen kunnen worden. Het blijft een item dat onze 
aandacht heeft. 
 
 



4. Werkzaamheden in het depot 
 
Op 7 februari werd begonnen met een groep vrijwilligers in het depot van Marco 
Vermunt in Bergen op Zoom. De scherven werden met auto’s naar het depot 
vervoerd vanuit de kasteelkamer van Kees Hoendervangers en langzaamaan 
stapelden zich dit op in een ruimte in het depot. 

 
Wekelijks waren enkele mensen op woensdag aan het wassen. Daarna werden de 
scherven een week gedroogd en vervolgens werd er gepuzzeld om er hele potten, 
koekenpannen, grapes, pispotten, schalen en ander aardewerk van te maken. 
Als iets archeologisch compleet was, mochten de voorwerpen gelijmd worden en 
werden ze, na beschrijving, in het depot opgeborgen. 
Als er niets te maken viel van een doos scherven, werden die van het vondstnummer 
voorzien en in dozen opgeborgen.  
Op 18 juli onderzocht Alexandra, een studente uit Middelburg, de botten uit beerput 
F2. Er bleek veel kip tussen te zitten. 
Net voor de zomervakantie deden we een oproep om mensen te krijgen die ook op 
andere dagen als woensdag aan de slag te gaan in het depot. Daar bleek geen 
animo voor te zijn. Toen Marco besloot om ook op zaterdagochtend aan de slag te 
gaan, was wel een groep mensen bereid om de handen uit de mouwen te steken. 
Hoewel er in de loop van 2018 wel veel werd gedaan, moet er nog heel wat werk 
verzet worden voor we helemaal gereed zijn met de activiteiten in het depot. 
Kees Hoendervangers had thuis al heel wat voorwerk gedaan door scherven en 
stenen te wassen. Daarnaast was hij actief met de gevonden ijzeren voorwerpen. Die 
werden door hem in demiwater gelegd om ze op die manier van roest te ontdoen en 
te conserveren. Na behandeling werden ze van een beschermende laag voorzien. 

 



5. Beleidsplan 
 
a. Stand van zaken toekomstige ontwikkelingen 
Na de winter 2017/2018 lag het kasteelterrein er erg nat bij. Doordat er veel zand 
was verplaatst in de loop van het jaar 2017 gaf dat bij de start van de 
werkzaamheden in maart 2018 een rommelige aanblik. Er waren drie grote ‘vijvers’ 
die nog lang vol water bleven staat. 
In de loop van 2018 werd, na het opgraven van de westpoort en de hoektorens, 
begonnen met het afdekken en het egaliseren van het terrein. Langzaamaan kreeg 
het terrein een beter aanzien en kon ook het onderhoud en het maaien van het gras 
beter onder controle komen. Voor 2019 zal een plan worden gemaakt om de wilgen 
te knotten en om het perceel in secties in te delen die gemaaid kunnen worden.  
Het idee om in 2018 het stichtingsbestuur uit te breiden, slaagde volledig. Na een 
jaar aspirant-lidmaatschap werden Gerard Haast, Annie Hellemons-Goorden, Kees 
Hellemons, Karel Schrooyen en Kees Trouw bestuurslid. Ellen Hermans wilde nog 
even als aspirant-bestuurslid mee blijven draaien. 
 
b. Onderzoek Kasteelterrein 
Nu de onderzoekwerkzaamheden op het terrein zijn afgerond, is het de bedoeling om 
de plannen voor de grachten verder uit te werken. In 2018 werden Kees Hoender-
vangers, Annie Hellemons-Goorden en Adriënne Hermans-Dekkers aangewezen als 
leden van de voorbereidingscommies. Zij gaan met de gemeente, het waterschap, 
Brabants landschap en uitvoerende partners om de tafel zitten om dit plan te 
realiseren. 
Voor onze archeoloog betekent dit tevens dat er opnieuw veel meet- en tekenwerk 
gedaan moet worden. 
 

6. Herinrichting terrein 
De grote lijn voor een herinrichting is 
bekend en onder meer vastgelegd in de 
vergunningaanvrage die destijds bij de 
RCE werd ingediend om de fundamenten 
op te mogen graven. Over de detail-
plannen voor de herinrichting van het 
terrein zal in 2019 nog het nodige gezegd 
en geschreven worden en vervolgens 
moet ook hier weer vergunning voor 
aangevraagd worden. 
De werkgroep die zich bezig houdt met het 
grachtenplan kwam in 2018 driemaal 
bijeen en die plannen moeten in 2019 
uitgewerkt worden en hopelijk kan er dan 
ook gestart worden met de uitvoering. Wel 
moet de RCE nog op de hoogte worden 
gebracht en de Provincie moet mede-
werking verlenen. 

In BNDeStem van 12 juni 2018 werd melding gemaakt van het feit dat bijna drie ton 
provinciale subsidie beschikbaar was voor het grachtenproject. 
Wethouder Toine Theunis (Cultuur) toonde zich verheugd met de provinciale 
bijdrage. ,,We kunnen nu aan de slag met een plan van aanpak. Het is niet alleen 



vanuit recreatief en historisch oogpunt goed dat de gracht terugkeert op de 
kasteelweide, maar we kunnen deze plek ook gebruiken als waterberging. Het mes 
snijdt aan twee kanten. De gemeente Roosendaal heeft ook een taak te vervullen als 
het gaat om de opvang van overtollig regenwater. Dat doen we samen met het 
waterschap. De gracht past ook in het plaatje van ecologische verbindingszones." 
 
6. Externe contacten 
 
a. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort 
Met deze dienst hadden we maar summier contact. Onze voorzitter bezocht in de 
loop van het jaar een congres en legde daar informeel contact met wat medewerkers 
van de dienst. Het bleek dat men daar belangstellend afwacht van wat er in Wouw 
gebeurt. Marco en Kees Hoendervangers reisden af om bij de RCE een presentatie 
te geven. Daar hadden ze veel belangstelling voor de ontdekkingen en de vondsten. 
In de loop van het jaar kwam er niemand van de Rijksdienst langs om te kijken naar 
de vorderingen van de opgraving tijdens de dagen dat we aan de slag waren. 
 
b. Gemeente Roosendaal 
Met de gemeente waren er 
veelvuldig contacten, vooral over 
de graafkosten, de subsidie die 
werd toegekend om de grachten 
terug in beeld te brengen en de 
plannen die in overleg met 
Waterschap Brabantse Delta, 
Brabants Landschap, Geo-Infra 
en de Zuidelijke Waterlinie wer-
den ontwikkeld. 
We hadden prima contacten met 
Sjef Oerlemans van de gemeen-
te om het plan met betrekking tot 
Waterconservering Kasteel van Wouw uit te werken. Vooral dankzij Sjef kwamen 
begin 2018 de gelden beschikbaar voor het grachtenplan. Namens de gemeente 
werd Perry van Kampen aangewezen als projectleider en met hem zullen de plannen 
nader uitgewerkt worden. 
 
c. Gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt 

De gemeentelijke archeoloog, Marco 
Vermunt, was praktisch iedere zaterdag 
aanwezig om te assisteren bij de 
graafwerkzaamheden, maar ook om de 
tekeningen te maken en alles in te 
meten. Marco was meerdere keren ook 
op een door-de-weekse dag actief, 
samen met archeologe Lina uit Breda. 
Enkele leden van de werkgroep 
zorgden er dan voor dat in de week 
muren werden gepoetst en extra 
schoon werden gemaakt. 



Hij was ook aanwezig in het archeologisch depot waar begin maart de 
werkzaamheden van start gingen om de vondsten te wassen, plakken en lijmen. (zie 
elders) 
Marco hield ons ook op de hoogte van werkzaamheden die elders werden 
uitgevoerd, zoals in het bestemmingsplan De Hoogt in Wouw en de Bergse- en 
Roosendaalsestraat. Marco was ook regelmatig aanwezig op de vergaderingen van 
het Stichtingsbestuur. 
 
d. Heemkundekring De Vierschaer 
De contacten met de heemkundekring komen vooral voort uit het feit dat wij gebruik 
maken van hun nieuwsbrief en onze stichting is voortgekomen uit de archeologische 
werkgroep van De Vierschaer. In 2018 waren er slechts vluchtige contacten. 
Voordeel is dat René en Adriënne Hermans het Heemhuys beheren en zodoende 
meteen contacten kunnen leggen als dat nodig is. 
 
e. Waterschap Brabantse Delta 
De contacten met Waterschap Brabantse Delta verliepen via Natasja Rijsdijk. Met het 
Waterschap is gesproken over de grachten en het verplaatsen van de stuw in Smalle 
Beek in noordelijke richting. Het Waterschap heeft voor die verplaatsing en 
aanpassing een subsidiebedrag gekregen. 
 
f. Dorpsraad Wouw 
Met de Dorpsraad Wouw hadden we dit jaar contact in verband met het samenstellen 
van een profiel van het DNA van Wouw. In november hield voorzitter Kees 
Hoendervangers een korte presentatie tijdens een vergadering van de Dorpsraad. 
Daar werd aandachtig naar geluisterd en er meldde zich één persoon die mogelijk 
vrijwilligerswerk wilde doen. 
 
g. Scholen in de Wouwse Dorpen 
Dit jaar waren er geen bezoeken van schoolklassen aan het terrein. In 2019 willen 
we de contacten weer wel leggen als er iets meer bekend is over de grachten. 
 
h. VVV Wouw 
Met de VVV Wouw waren contacten over de verkoop van onze boeken en de 
koelkastmagneten. De VVV krijgt een korting op de verkoop van onze producten om 
ook hun activiteiten op gang te houden. Via het Roosendaalse archief ontvingen we 
boeken, omdat onze voorraad ver uitgeput is. 
 
i. Pers 
Via zowel BNDeStem als de regionale bladen timmerden we enkele keren aan de 
weg om aandacht te vragen voor activiteiten die plaats vonden. Op 12 juni 2018 
verscheen een artikel over de grachtensubsidie. 
 
j. Stichting Brabants Kasteel 
Bas Aarts van de Stichting Brabants Kasteel kwam samen met Hans Janssen een 
keer op het terrein kijken.  
 
7. Website en Facebook 
 
Om onze Stichting uit te dragen, hebben we een website nodig, die zo veel mogelijk 
actueel dient te zijn. Vandaar dat in 2018 een nieuwe website de lucht in ging die 



door een werkgroep met Kees 
Hellemons, Adriënne en 
Jurgen Hermans was samen-
gesteld. Zij zullen begin 2018 
een nieuwe website online 
laten gaan. De bedoeling is dat 
die dan ook helemaal up-to-
date gehouden wordt. 
Voorzitter Kees Hoender-
vangers hield wel regelmatig 
de facebookpagina bij.  
 

8. Toekomstvisie 
 
In 2019 blijven we in elk geval het terrein onderhouden en worden nog wat kleine 
onderzoeken op het terrein gedaan als archeoloog Marco Vermunt dat nodig acht. Er 
zijn nog wat kleine onduidelijkheden die onderzocht moeten worden. Daarvoor kan 
zo nodig een kraan worden ingezet. 
De verwachting is dat de plannen voor de herinrichting dit jaar rond zullen komen. Er 
worden door Brabantse Landschap gesprekken gevoerd met de firma Ruigrok over 
het terrein ten oosten en noorden van de 
Kasteelweide. Ook met de firma Akkermans 
wordt overlegd over (een deel van) het terrein 
aan de oostzijde. De gemeente heeft hier 
eventueel ruilgrond beschikbaar. 
Als duidelijk is wat hier te bereiken valt, kan 
het grachtenplan gewijzigd worden en het 
mooiste resultaat zou zijn als die gracht de 
oude vorm (van een vijfhoek) kan krijgen. De 
werkzaamheden zelf zouden in 2019 kunnen 
starten. 
Er lopen verder gesprekken over subsidie 
voor het in beeld brengen van één of 
meerdere bouwkundige elementen op het 
terrein. 
 
9. Financiën 
 
Voor het financiële gedeelte van dit jaarverslag verwijzen we naar het afzonderlijk 
document met betrekking tot de jaarrekening. 
 
Wouw, 13 februari 2019  
 
 
 
 
 
 
 
C. Hoendervangers (voorzitter)     R. Hermans (secretaris) 


