
Jaarverslag 2021 van de Stichting Kasteel van Wouw 
 

1. Samenstelling stichtingsbestuur 
 

Eind 2021 bestond het stichtingsbestuur uit elf 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 
     J.J.M. (Jurgen) Hermans 
Aspirant-bestuurslid:  P.A. (Pim) Santegoeds 
     
Het bestuur kwam zeven keer bijeen. Daarmee werd voldaan aan de verplichting in 
de statuten om vier maal per kalenderjaar te vergaderen. Maar informeel vond er 
meer overleg plaats op de Kasteelweide tijdens de graafwerkzaamheden en in het 
depot in Bergen op Zoom. 
In verband met het COVID-19 virus werden de meeste vergaderingen in 2021 online 
gehouden.  
 

2. Activiteiten in 2021 
 

a. Het Kasteelboek 
In 2021 werden nog flink wat boeken van onze stichting verkocht. Dit kwam mede 
doordat het terrein volop in de belangstelling stond in verband met de 
werkzaamheden op het terrein. In de loop van het jaar raakten onze eigen boeken 
uitverkocht, maar via het Tongerlohuys in Roosendaal konden we een doos 
overnemen tegen een redelijke prijs en uit die doos werden in 2021 al een aantal 
boeken verkocht. 
 

b. Koelkastmagneten 
De verkoop van koelkastmagneten lag praktisch stil. In 2021 werden alleen via de 
Wouwse VVV nog 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. Lezingen en wandelingen vonden in 2021 weer plaats in de periode 
dat het land niet in lockdown was. 
De Jumbo statiegeldactie werd in 2021 niet gehouden, maar de Rabobank Clubactie 
zorgde voor een bedrag van ruim 741 euro. 
Na een lezing door secretaris René Hermans bij Rotaryclub Donkenland in 
Roosendaal werden we verrast met een schenking van 1.250 euro. 
 
 

 
 



d. Rondleidingen en lesbrieven 
In 2021 werden er op zaterdag een groot aantal rondleidingen verzorgd op het 
terrein, waarbij in totaal bijna 200 personen meeliepen. Daarbij werd om een 
vrijwillige bijdrage gevraagd en dat leverde 1.000 euro aan extra inkomsten op. In 
oktober werden die rondleidingen stopgezet vanwege het drassige terrein en ook 
andere activiteiten vonden niet meer plaats. 
 
e. Uitgeven jaarrekeningen 1492-1504 
In 2020 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 aanleg van de grachten, het 
opmetselen van de waterput en de werkzaamheden in het depot in Bergen op Zoom 
gingen. 
 
f. Kasteelfeest en jaarafsluiting 
Dit jaar konden we opnieuw geen kasteelfeest met quiz organiseren. Dat was 
gepland op zaterdag 27 november met een bezoek aan het depot en aansluitend een 
feestavond met buffet in de Wouwse molen. Covid 19 gooide roet in het eten, want 
het land ging opnieuw op slot. Wel zorgden we voor een kleine verrassing voor onze 
vrijwilligers in de vorm van een miniatuur spa en bats met een gedichtje. Het feestje 
houden onze vrijwilligers nog te goed. 
 
g. Kasteelboek 2.0 
In de loop van het jaar werd het plan opgevat om te komen tot een nieuw 
kasteelboek waarin vooral de opgravingen en de vondsten belicht zouden worden. Er 
werd een werkgroep gemaakt met Annie Hellemons, Adriënne Hermans, Gerard 
Haast, Kees Trouw, Kees Bovée en René Hermans. Op 10 maart kwam de groep 
voor het eerst bijeen, maar de werkzaamheden verliepen door covid 19 niet al te vlot. 
 
h. Andere opgravingen 
Een aantal mensen van onze stichting waren betrokken bij andere opgravingen. Zo 
werd door Adriënne Hermans, Gerard Haast en René Hermans gewerkt op de plaats 
waar vroeger de groentewinkel van Van Tiggelen stond in de Roosendaalsestraat in 
Wouw. Er werden een waterput en een waterkelder gevonden. Het verslag was in de 
loop van het jaar nog niet gereed 
 

3. Kasteelweide 
 
a. Het maaien van gras 
In de eerste helft van het jaar werd met de tractor en met de bosmaaier door Kees 
Hellemons en Kees Trouw gewerkt om het gras op de Kasteelweide kort te houden. 
Met de bosmaaier hielden ze ook de taluds van de torens en de oude burcht kort en 
zo nodig werden reparaties uitgevoerd aan de maaimachine.  
Het terrein zag er daardoor heel netjes uit. Die werkzaamheden stopten grotendeels 
toen met de opgravingen werd begonnen. 
 
b. De zuidwestelijke toren en de verbinding tussen de grachten 
Op zaterdag 19 juni gaven wij het officiële startsein voor het opgraven van de 
kasteelresten in de grond van de Kasteelweide. Dat gebeurde met een korte 
‘plechtigheid’ waarbij Kees Hoendervangers vanaf de zuidwestelijke toren de 



vrijwilligers toesprak en hij samen met René Hermans en Marco Vermunt de schop in 
de grond zette. 
Daarna kan de kraan aan 
de slag om het ruwe 
graafwerk te doen. Aan het 
eind van de dag, lag de 
complete buitenrand bloot 
en was die helemaal 
schoongemaakt tot de 
diepte van de toekomstige 
buitengracht. We vonden 
veel natuursteen die was 
weggegooid in de gracht. 
Die werd op de toren 
gelegd om te gebruiken om 
de schade aan de 
buitenmuur te herstellen. 

Op zeker drie plaatsen was in 1934 een sleuf dwars door de muur gehakt. In de 
komende jaren zullen we deze schade moeten en kunnen herstellen met de 
gevonden stenen. 
In de loop van de dag kon ook de verbindingsheul tussen de binnen- en de 
buitengracht nog blootgelegd worden. Waar die in de buitengracht uitkwam was die 
wel flink beschadigd, maar verder was alles nog intact. 
 
c. De achterpoort of westpoort 
Woensdag 23 juni waren we met een beperkte groep vrijwilliger (de pensionado’s) 
actief bij het opgraven van de achterpoort. In de gracht werden veel kanonskogels, 
een munt en scherven van borden gevonden. 
Jammer genoeg kwam de uitlaat van de stortput net niet in zicht, maar mogelijk dat 
we die toch zichtbaar kunnen maken door een deel te verdiepen. Dan is het wel 
noodzakelijk dat we die in de toekomst schoon houden en regelmatig van onkruid 
ontdoen. 
 
d. De noordwestelijke toren en uitzoeken zand achterpoort 
Op zaterdag 26 juni gingen onze vrijwilligers aan de slag met het onderzoeken van 
het zand dat bij het uitgraven van de achterpoort opzij was gelegd. Er kwamen heel 
wat bijzondere dingen tevoorschijn waaronder een deel van een kruithoorn. 
Ondertussen werd ook de noordwestelijke toren vrij gegraven en de natuursteen 
werd op de toren in veiligheid gebracht om ook hier straks herstellingen aan de 
muren te kunnen verrichten. 
 
e. Voorpoort  
Woensdag 30 juni werd begonnen aan het vrij graven van de twee delen van de 
voorpoort die grenzen aan de sloot. Aan de noordkant met de uitwatering van de 
beerput die we in 2016 al gevonden hadden. Die werd nu beter zichtbaar. De 
zuidkant wordt eveneens blootgelegd. Aan de zijde van de beek kon niet worden 
gegraven, omdat die beek eerst omgelegd moet worden. Hier zullen in de toekomst 
grote herstelwerkzaamheden nodig zijn om het aanzien van de voorpoort goed in 
beeld te brengen. 
 



f. Oude burcht oostzijde 
Op zaterdag 3 juli werd een begin 
gemaakt met het opgraven van de 
oude burcht. Die opgraving begon 
aan de zuidoostkant bij de ronde 
toren en in de loop van de dag 
kwam ook de vierkante toren bloot 
te liggen, want er waren twee 
kranen actief. De complete 
noordzijde van de burcht kon 
blootgelegd worden en toen bleek 
dat er hier en daar flink herstelwerk 
nodig was. Tijdens dit graafwerk 
kwamen er ook verschillende 
steunberen van natuursteen 
tevoorschijn. 
Bij de vierkante toren werd de sleuf tijdelijk een stuk dieper gemaakt om inzicht te 
krijgen in de structuur van het onderste deel van deze toren.  
Aan de andere kant van het terrein werd nog steeds gewerkt aan het onderzoeken 
van het zand uit de gracht bij de achterpoort. 

 
g. Vierkante toren aan de oude burcht 
Op 10 juli werd de vierkant toren verder bloot gegraven. Aan beide kanten bleken 
steunberen aangebracht te zijn en er waren diverse maten baksteen gebruikt. In de 
gracht lagen heel veel brokken steen die verpulverden bij de minste of geringste 
aanraking. Het idee was dat een deel van de muren omgetrokken was en in de 
binnengracht was blijven liggen. 
 
h. Vierkante toren en sprong in de muur 

Op woensdag 14 
juli werd een 
diepe sleuf tegen 
de vierkante 
toren aan de 
noordzijde 
gemaakt. Twee 
uitstroomopenin
gen kwamen 
tevoorschijn en 
die waren boven 
elkaar gelegen. 
Aan het eind van 
de dag werd ook 
aan de westzijde 
van de oude 
burcht gegraven 
en daar werd de 
sprong in de 
muur bloot 
gelegd. 

Zo kwam de ronde toren van de oude burcht tevoorschijn bij 

het graven van de binnengracht 

Een deel van de vierkante toren aan de oude burcht. De conditie was niet al te best. 



i. Westzijde oude burcht en onderzoek zand 
Zaterdag 17 juli werd de rest van de oude burcht blootgelegd en onze vrijwilligers 
begonnen met het onderzoeken van het zand dat uit de binnengracht bij de vierkante 
toren was gehaald. 
De mensen van Bartels gingen ondertussen aan het werk om de binnengracht te 
verbreden, zoals op de tekening stond aangegeven. Ook in de weken daarna werd 
aan de binnengracht gewerkt en de grote brokken steen die naast de vierkante toren 
lagen werden op de oude burcht gelegd om in de toekomst aan bezoekers te laten 
zien hoe die toren er ooit uitzag. 
 
j. Officiële start van de werkzaamheden 
Hoewel de werkzaamheden al weken aan de gang waren was de gemeente van 
mening dat er een officieel tintje gegeven moet worden aan de reconstructie van het 
kasteel. Op 22 juli kwam wethouder Inge Raaijmakers samen met mensen van de 
gemeente, het Waterschap en de firma Bartels naar de Kasteelweide. Daar werd 
door de wethouder en onze voorzitter een aantal keren een spade in de grond 
gestoken om hiermee het startsein te geven. 
De werkzaamheden 
gingen daarna gewoon 
door. Het restaureren 
van de muren van de 
oude burcht, het zoeken 
naar vondsten in het 
zand van de 
achterpoort, het zeven 
van zand bij de waterput 
en het graven van de 
binnengracht. 
Ondertussen was het 
werk aan het 
natuurgebied aan de 
noordkant van het 
terrein gereed en kon 
begonnen worden met 
de buitengracht en de 
wallen. Om in de toekomst de oude burcht te kunnen bereiken, werden twee 
dammen in de binnengracht gelegd. Eén aan de oostzijde en één aan de westzijde. 
Bij de firma Bartels kocht de gemeente twee brugdelen die in de toekomst de 
verbinding tussen de dam en de burcht moeten vormen. 
 
k. De brug aan de oostzijde 
Op 26 juli waren enkele mensen van de archeologische dienst uit Breda aanwezig 
om op het terrein van Akkermans de restanten van de vroegere brug op te zoeken. 
Samen met Marco Vermunt en een aantal vrijwilligers werden die rest opgegraven. 
Door de nabijheid van de beek en het regenachtige weer, kregen we al snel last van 
het water. 
Door die regen kregen we ook problemen in de weken die volgden om de 
binnengracht goed te onderzoeken en bij het herstellen van de oude burcht. Van de 
brug aan de oostzijde moeten we nog een stukje vrij graven tegen de beek. Dat lukte 
wel, maar alles verdween vrij snel onder water. (28 juli) 

De ‘officiële’ start van de werkzaamheden op de kasteelweide op 22 juli met 

wethouder Inge Raaijmakers en voorzitter Kees Hoendervangers 



Eind juli en begin 
augustus hadden we 
veel last van de regen en 
waren delen van de 
binnengracht 
onbereikbaar vanwege 
de modder en het water. 
  
l. Onderzoeken steiger 
binnengracht 
Bij het onderzoeken van 
de binnengracht vonden 
we aan de westzijde iets 
wat wees op een steiger 
die in deze gracht had 
gelegen. Direct in de 
buurt bleek een soort 
stortplaats van scherven. 

Die werden zoveel mogelijk in veiligheid gebracht, maar later bleek dat er weinig 
verband tussen de scherven was. Mogelijk was het een stortplaats van scherven die 
elders op het terrein eerder waren gestort. 
 
m. Gebouw achter de voorpoort 
Begin augustus wilde Marco nog wat onderzoek doen, onder meer naar het gebouw 
achter de voor- of oostpoort. Op 14 augustus begonnen we te zoeken naar de 
portierswoning achter de voorpoort, zoals die op de tekening van Bol te zien is. Die 
bleek daar inderdaad aanwezig en die werd in kaart gebracht. In de stortput vonden 
we nog een aantal bijzondere items. 
 
n. Fotograferen natuurstenen muren 
Begin september werden de muren van de oude burcht, de drie hoektorens en de 
achter- en voorpoort gefotografeerd door Adriënne Hermans. Daarbij werd met de 
meetstok en een bordje steeds foto’s gemaakt die elkaar iets overlapten. Marco 
maakte met deze foto’s een reconstructie van wat er aan de oude burcht diende te 
gebeuren om die weer een mooi aanzicht te geven. Aan de hand van de 
reconstructie werd in de weken daarna ook gewerkt. 
 
o. Ecologische zone 
Op 13 september werd de ecologische zone aangelegd rond het kasteelterrein. 
Daarbij kwamen geen schokkende zaken tevoorschijn. Wel werd een serie foto’s 
gemaakt, maar een duidelijk beeld gaf dat niet. Zo was niet duidelijk te zien waar de 
beek ooit in de gracht uitliep en waar de achterste brug had gelegen. 
 
p. Inbraak in container 
In de nacht van 14 op 15 september werd de container op de kasteelweide met 
geweld open gebroken. De raamplaat aan de rechterkant werd met een ijzeren staaf 
omgebogen en de ruit werd aan diggelen geslagen. Op die manier konden de 
onverlaten binnen komen. Uit de container verdwenen het aggregaat, een nieuwe 
slijpmachine met diamantschijven, de bosmaaier en een waterpomp. Ook wat klein 

De start van het opgraven van de stukken van de brug aan de oostkant. 
Samen met medewerkers van de Archeologische Dienst uit Breda. 



gereedschap werd meegenomen. In totaal wel voor 2.000 euro aan kosten inclusief 
de beschadigingen aan de container. 
Zowel in de kranten als op tv bij het programma Vandaag 112 op RTL 5 werd 
aandacht besteed aan de inbraak. Dat leidde er toe dat we van verschillende zijden 
materiaal en geld aangeboden kregen. 
 
q. Binnengracht en stenen 
In september werd de laatste hand gelegd aan het graven van de binnengracht. De 
grote brokken steen (muren van de vierkante toren) werden uit de binnengracht 
gehaald en op de oude burcht gelegd. Ook de gobertangesteen en de bakstenen die 
in de loop van de tijd waren verzameld werden met een kraan op de oude burcht 
geplaatst. Natuurlijk ging ook het herstelwerk aan de oude burcht gewoon door. 
 
r. Containers verplaatsen 
Op 20 september waren de werkzaamheden zover gevorderd dat de containers aan 
de oostzijde van de kasteelweide in de weg stonden. Onze container werd verplaatst 
naar een nieuwe plek aan de rand van de binnengracht ter hoogte van de Westpoort. 
Dat was even uitkijken, want de rupskraan had er moeite mee om het gevaarte naar 
de ander kant van het terrein te brengen. De container van de firma Bartels werd 
naar een plaats aan het toegangspad gebracht net buiten de rand van de 
ecologische zone. 
 
s. Laatste brugdeel 
Op 2 oktober werd het laatste brugdeel van de oostpoort tegen de slootkant 
blootgelegd. Het was een nat klusje, want de beek stond vol water en al snel 
verdween de laatste muur van de brug onder water. Door een extra dam aan te 
leggen, konden we de werkzaamheden zo goed en zo kwaad als mogelijk afwerken. 
Er kwamen heel wat vondsten naar boven, zoals ijzeren versieringen die op de 
torentjes hadden gestaan, kanonskogels en gobertangestenen. 
 
t. Restauratie westpoort 

Op 9 oktober werden er 
restauratiewerkzaamheden 
verricht aan de westpoort. 
In de buitengracht was toen 
al een dam gelegd om op 
die manier het binnen-
terrein in de toekomst te 
kunnen bereiken. Alleen 
het laatste stuk van deze 
aansluiting moest nog 
gemaakt worden.  
Door de regen van de week 
tevoren stond een flink stuk 
van de binnengracht toen al 
vol water. Dat gaf wat 
problemen bij het verder 
restaureren van de oude 
burcht. 

 

Na het graven van een deel van de buitengracht kon een deel van de 
westpoort gerestaureerd worden. Op de achtergrond is te zien dat in de 

buitengracht na een flinke bui het nodige water bleef staan. 



u. Houten waterput van De Hoogt 
Op 9 oktober werd ook begonnen met het uit elkaar halen van de houten kist die ruim 
twee jaar lang op het terrein stond met de houten waterput uit bestemmingsplan De 
Hoogt. Het was een middeleeuwse put die in zand gedroogd moest worden. Een 
week later werden de houten delen bekeken, maar het droogproces bleek niet zo 
verlopen te zijn als gedacht. De houten delen werden daarom in plastic verpakt en bij 
de container opgeslagen in afwachting wat er verder mee moest gebeuren. 
 
v. Opmetselen van de waterput tussen de twee binnengrachten 
Op 9 oktober werd ook een 
begin gemaakt met het 
metselen van de waterput die 
we enkele zomers geleden 
leeg hadden gemaakt. Kees 
Hoendervangers had een mal 
gemaakt met een doorsnede 
precies zo groot aan de 
buitenzijde van de put en via 
een steenfabriek hadden we de 
juiste steenmaat kunnen 
aanschaffen binnen het budget 
van de restauratie van het 
terrein. Gemetseld werd met 
het tras dat we ook gebruikten voor het restaureren van de oude burcht. Het zou tot 
begin 2022 duren voor de restauratiewerkzaamheden gereed waren. 
Op deze dag werd ook een vuurmond van een kanon gevonden; iets waar we al 
jaren naar op zoek waren! 
 
w. Binnenterrein gereed 
In oktober was ook het binnenterrein met verhogingen gereed gekomen. De oudste 
omtrekken van gebouwen waren laag en de jongere gebouwen iets hoger. Alles was 
met gras ingezaaid en op die manier was in beeld gebracht hoe het binnenterrein 
zich in de loop van de eeuwen ontwikkelde. In de toekomst moet hier met 
informatiebordjes met QR-codes een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen. 
 
x. Beek, buitengracht en wallen 
Het werk aan de buitengracht ging ondertussen gestaag door, de Smalle beek werd 
in een punt omgelegd en de buitengracht werd verbreed aan de oostzijde. Hierdoor 
werd vanuit de lucht gezien de oorspronkelijk vijfhoek van het kasteel zichtbaar. 
De firma Bartels kreeg wel steeds meer last van het natte terrein en dat werd in 
november en december alleen maar erger. In november was de noordelijke wal 
gereed en die werd met gras ingezaaid met een procedé waarbij donkergroene 
korrels op de wal werden gespoten. Het terrein was nu zo nat dat enkele vrijwilligers 
hun laarzen in de buitengracht kwijtraakten! 
 
ij. Werkgroep vrijwilligers 
In 2021 hadden we een actieve groep van 29 vrijwilligers, die we een stuk minder 
zagen dan in andere jaren vanwege corona. Toch waren we regelmatig actief, zeker 
in de perioden dat corona verdwenen leek te zijn. 
De contacten met de leden van de werkgroep werd onderhouden per mail. 



 

 

Een werkgroep met veel 
dezelfde mensen was aan 
het eind van het jaar weer 
actief in het depot in 
Bergen op Zoom. Deze 
mensen hielden zich bezig 
met het kasten plaatsen en 
verplaatsen, het wassen 
van de enorme berg 
scherven en vondsten, 
proberen om voorwerpen 
te reconstrueren, het 
fotograferen van vondsten 
uit de voorgaande jaren en  
schoentjes in elkaar 

zetten. 
Dit jaar hielden we weer 

nauwgezet het aantal uren bij dat door onze vrijwilligers werd gewerkt. Op het terrein 
werd 3.629 uren gewerkt en in het depot in Bergen op Zoom nog eens 207 uren. 
Daarnaast werden 279 uren gemaakt op bestuurlijk niveau door voorzitter, secretaris, 
penningmeester, bestuursleden en de leden van de grachtencommissie. Totaal  
4.115 vrijwilligersuren. 
Om de vrijwilligers veiliger en herkenbaar te laten werken, werden er dit jaar hesjes 
aangeschaft met het logo van onze stichting op de rug. 
 

4. Werkzaamheden in het depot 
 

Begin januari begon een aantal vrijwilligers onder leiding van archeoloog Marco 
Vermunt in het depot in Bergen op Zoom met haar werkzaamheden. De scherven 
waren inmiddels allemaal gewassen, gedroogd en van nummers voorzien en 
grotendeel opgeborgen. 
Tot COVID-19 het werken 
onmogelijk maakte, werd er 
door een kleine groep 
mensen gewerkt aan wassen, 
puzzelen en fotograferen. 
Daarnaast was Kees 
Hoendervangers thuis bijna 
dagelijks bezig met het 
schoonmaken van metaal.  
 

IJzeren voorwerpen 
Vanuit Wouw werden de 
gerestaureerde ijzeren 
voorwerpen weer naar het 
depot gebracht. Kees 
Hoendervangers had die in 
demiwater van roest ontdaan. 
In het depot werden ze in 

Een deel van onze vrijwilligers zoekt in de aarde van de achterpoort naar 

scherven, metaal en leer 

Annie en Adriënne hielden zich in het depot niet alleen bezig met 

fotograferen, maar ook met het bewerken van leer 



bakken gelegd en gefotografeerd door Adriënne Hermans en Annie Hellemons. 
In het depot werden de metalen vondsten nog gesplitst in munten, gespen, knopen, 
kogels en door enkele vrijwilligers in speciale bakken in de klimaatkast gedaan. 
 

Leer 
Adriënne en Annie waren eerder al begonnen met het reconstrueren van schoenen, 
maar door het fotograferen werd er in 2021 niet met het leer gewerkt. 
 

Fotograferen 
Het fotograferen was in 2021 een belangrijk item in het depot, zeker toen in oktober 
en november het fotograferen nog mogelijk was. De meeste lades waren toen 
gereed en begin 2022 kon het werk worden voortgezet. Er mocht slecht een kleine 
groep vrijwilligers in het depot aanwezig zijn. 
 

Hout 
Een deel van het hout lag dit jaar nog bij Restaura in Heerlen. Dat hout zal begin 
2022 zover zijn dat het teruggehaald kan worden. Heemkundekring ‘De Vierschaer’ 
heeft destijds aangegeven deze kosten voor haar rekening te nemen. 
 

5. Beleidsplan 
 

a. Stand van zaken toekomstige ontwikkelingen 
Het jaar 2021 stond in het teken van de reconstructie van het kasteelterrein. 
Daarnaast werd er gerestaureerd aan de oude burcht en de achterpoort.  
Onderhoud van het groen op het terrein vond in het eerste half jaar van 2021 nog wel 
plaats, maar zodra de graafwerkzaamheden van start gingen, werden die stopgezet. 
Het beleid voor de toekomst is om, na uitvoering van het grachtenplan en het 
plaatsen van de brug vanaf de Casteelse Dreef aan de zijde van de Boomhoefstraat, 
het onderhoud weer ter hand te nemen. 

Mocht de gemeente aansluiten bij de Zuiderwaterlinie, dan zullen we ook aan deze 
organisatie deel moeten nemen. Dat betekent wel extra vergadermomenten en 
overleg.  
In de verdere toekomst is het beleid er op gericht om de vroegere bebouwing verder 
in het zicht te brengen, zoals de hoektorens, de beide poorten, de oude burcht en de 
enorme bijgebouwen. Dat zijn keuzes die we in de toekomst moeten maken en 



daarvoor zullen we ook financiële middelen moeten zoeken. Dat kan door de 
restauratie in losse projecten te verdelen en daar financiële middelen voor te 
vergaren. 
 

b. Informatie en rondleidingen 
In 2022 zullen we ook moeten werken aan de informatie op het terrein. Er bestaan 
plannen voor informatieborden met QR-codes die in overleg met de VVV Roosendaal 
geplaatst gaan worden. 

Daarnaast willen wij de rondleidingen weer plaats laten vinden om op die manier ook 
wat extra geld te genereren voor onze stichting. Op die manier kunnen we weer 
materiaal aanschaffen voor verdere reparatie van de funderingen. 
 

c. Opening kasteelterrein 
In 2022 zal de officiële opening van de herinrichting plaatsvinden. Dat gebeurt in 
overleg met de gemeente. 
Vanuit onze stichting is geopperd om ook een eigen opening te verzorgen met een 
bijzonder feest. Daarover wordt nog overleg gevoerd binnen de stichting. 
 

 

6. Herinrichting terrein 
 

In 2021 vond de herinrichting van het terrein plaats. Op 31 december 2021 was de 
herinrichting zover dat de wallen en de grachten gereed waren. Een deel van de 
wallen en de pad rond het terrein moest nog ingezaaid worden. 
In 2022 zal dat werk voltooid worden, zullen er reparaties plaats moeten vinden en 
moeten er nog bomen en struiken worden gepland. 
 

Ecologische zone 
Rond het terrein is een ecologische verbindingszone naast het pad aangelegd. Dit is 
een moerasachtige strook, zodat ook salamanders, kikkers en padden veilig een 
oversteek naar het noordelijk deel kunnen maken. Met buizen is een verbinding 
gemaakt met de beek. 
 

Herinrichting door de stichting 
 

a. De waterput 
Op het binnenterrein wordt de waterput opgemetseld. Kees Hoendervangers heeft 
voor deze put een rooster gemaakt met daarin het wapen van de heren van Glymes. 
Dit rooster wordt in de put aangebracht om er voor te zorgen dat niemand in de put 
kan vallen. Op de bovenzijde komen de gobertangestenen die wij in de put hebben 
gevonden. Enkele stenen moeten bijgemaakt worden om de rand compleet te 
maken. 



Tenslotte moet nog een ‘vangnet’ in de put komen om te zorgen dat steentjes, 
munten etc die door bezoekers in de put worden gegooid er uitgehaald kunnen 
worden. 
 

b. De oude burcht 
Een deel van de oude burcht werd al in 2021 gerestaureerd. In 2022 willen we de 
rest van de burcht restaureren. De vierkante toren moet van een nieuwe ‘huid’ 
worden voorzien. Die middelen zijn nog niet voorhanden, dus willen we via subsidie 
proberen om de restauratie mogelijk te maken. De rest van de burcht moet van lagen 
gobertange worden voorzien. Die stenen liggen op dit moment nog op de oude 
burcht. Alleen zal er extra tras aangeschaft moeten worden. 
 

c. De bruggen 
In de loop van april zal, als alles volgens plan gaat, de oostbrug door de firma De 
Kok Staalbouw uit Heerle worden geplaatst. De firma Bartels moet nog wel het 
toegangspad op de juiste manier aansluiten. 
Ook de twee bruggen naar de oude burcht moeten nog geplaatst worden. Daartoe 
moet de gemeente Roosendaal nog opdracht geven. 
 

d. De torens en de poorten 
De zuidwesttoren is 
het gemakkelijkst de 
restaureren. Hier zijn 
op drie plaatsen 
drainagebuizen door 
de buitenmuur 
gehakt. 
De andere drie 
torens vragen meer 
aandacht. Ook de 
westpoort en de 
zuidpoort zullen 
aangepakt moeten 
worden, maar of dat 
in 2022 gaat 
gebeuren blijft een 
vraag. 

 

Ander zaken voor 2022 
 

Het kasteelboek 
In 2022 zullen verdere stappen ondernomen worden om het tweede kasteelboek te 
realiseren. Naast het schrijven van het boek zullen fondsen gezocht moeten worden 
om het boek uit te geven. Een nieuwe uitdaging dus. 
 

7. Externe contacten 
 

a. Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort 
Tijdens de reconstructie van het kasteelterrein is er enkele keren contact geweest 
met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Dat gebeurde per mail of 
telefonisch. Niemand van de dienst reisde naar Wouw af om de ontwikkelingen op 
het terrein te zien. 



b. Gemeente Roosendaal 
Met de gemeente waren er veelvuldig contacten. Er werd een werkgroep gemaakt 
met Angelo Kole van de gemeente die samen met twee ambtenaren aan tafel zat 
met Bas van Dijk, Jeroen Bartels en de heer Taks en Kees Hoendervangers en René 
Hermans van onze stichting. 
 

c. Gemeentelijk archeoloog Marco Vermunt 
De gemeentelijke archeoloog, Marco Vermunt, was dit jaar vooral niet alleen bezig in 
het depot, maak vaak ook op de kasteelweide. Hij begeleidde een aantal kleine 
onderzoeken, die nog gedaan moesten worden. Zo werd de portierswoning 
opgegraven, de brug aan de oostkant, de tweede grachtmuur en de binnengracht. 
Daarnaast was hij aanwezig bij de aanleg van de ecologische zone, hield de 
reconstructie van de wal en de grachten in de gaten en bekeek het werk dat gereed 
was. 
 

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 2021 waren er vluchtige contacten en werd een 
deel van de gerestaureerde vondsten beteeld. 
 

e. Waterschap Brabantse Delta 
De contacten met Waterschap Brabantse Delta verliepen via Louis Vriens. Met het 
Waterschap is gesproken over de grachten en het verplaatsen van de stuw in Smalle 
Beek in zuidelijke richting. Het Waterschap heeft voor die verplaatsing en aanpassing 
een subsidiebedrag gekregen, maar in 2020 werd het plan nog niet uitgevoerd. Het 
wachten was op het totaalplan voor de aanleg van de grachten. 
 

f. Dorpsraad Wouw 
Met de Dorpsraad Wouw hadden we dit jaar alleen informeel contact.  
 

g. Scholen in de Wouwse Dorpen 
Dit jaar waren er geen bezoeken van schoolklassen aan het terrein. 
 

h. Geo Infra B.V. 
Dit bedrijf was in het begin van het jaar actief in de werkgroep die de plannen voor de 
grachten, wallen, ecologische zone en herinrichting terrein voorbereidde. 
 

i. 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. 
 

j. Werkgroep grachten 
De werkgroep grachten kwam in het begin van dit jaar nog enkele keren bijeen, maar 
daarna stonden de activiteiten van de werkgroep op een laag pitje. 
 

k. Werkgroep Zuiderwaterlinie 
Annie en Kees Hellemons bezochten een aantal keren dit jaar het (digitale) 
Zuiderwaterliniecafé. Het Kasteel van Wouw, dat officieel nog niet is aangesloten, 
kwam daar niet of nauwelijks aan de orde. De vraag rees of het wel zin had om (op 
dit moment) deel te blijven nemen aan de bijeenkomsten. 
  

 



l. Werkgroep aansluiting gemeente bij de Zuiderwaterlinie 
In de loop van het jaar tuigde de gemeente een nieuwe werkgroep op. De groep 
moest adviseren over de aansluiting van de gemeente Roosendaal bij de 
Zuiderwaterlinie. Tot een besluit kwam het nog niet, want de gemeente vond dat dit 
een zaak is van de nieuwe raad en het college dat in het begin van 2022 aantreedt. 
 

m. Pers 
Dit jaar kregen we de nodige aandacht in de pers. Met name in BNDeStem en RTL5. 
Overigens was dat negatief, want het ging over de inbraak in september. 
Maar andere verhalen waren wel positief, want de reconstructie van het terrein werd 
nauwlettend gevolgd door BNDeStem en De Krant.  
De Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom besteedde een uitgebreid artikel 
met de nodige foto’s aan de reconstructie. 
 

n. Stichting Brabants Kasteel 
Dit jaar waren er geen contacten. 
 

7. Website en Facebook 
 

Om onze Stichting uit te dragen, hebben we een website nodig, die zo veel mogelijk 
actueel dient te zijn. Jurgen Hermans hield de website in de lucht en zorgde dat de 
berichten van Kees Hellemons met foto’s van Adriënne Hermans over de 
werkzaamheden op de pagina verschenen. Hij werd ondersteund door een 
werkgroep met Kees Hellemons en Adriënne Hermans. 
Voorzitter Kees Hoendervangers hield regelmatig de facebookpagina bij.  
 

8. Toekomstvisie 
 

In 2022 blijven we in elk geval het terrein onderhouden. Het gaat dan voornamelijk 
om groenonderhoud. Verder wordt gewerkt aan de reconstructie en zullen er 
rondleidingen en presentaties plaats vinden.  
Hoe dat allemaal uit gaat pakken in koffiedik kijken, maar de verwachting is dat er 
veel mensen een kijkje zullen nemen. 
 

9. Financiën 
 

Voor het financiële gedeelte van dit jaarverslag verwijzen we naar het afzonderlijk 
document met betrekking tot de jaarrekening. 
 

Wouw, 16 maart 2022  
 
 
 
C. Hoendervangers (voorzitter)     R. Hermans (secretaris) 


