Werkzaamheden Kasteel, update 5
Er is sinds de laatste update enorm veel
veranderd. De grote kranen hebben de
omwalling voor ongeveer 90 % klaar.
Zelfs de vrijwilligers, die de afgelopen
jaren aan het project gewerkt hebben,
zijn onder de indruk van de omvang van
het complex. De wallen aan de noorden westkant zijn zo goed als gereed. De
afgelopen weken is door middel van een
spuitmethode graszaad op die wallen
De oude burcht met binnengracht gezien
aangebracht. Het is nog een beetje rare
vanaf de wal.
kleur groen,
maar het geeft wel een beeld hoe in de toekomst het
geheel eruit komt te zien. Het weer werkt nog steeds niet
echt mee. Er is de afgelopen tijd regelmatig regen
gevallen wat heeft geleid tot een nog moeilijker
begaanbaar terrein dan het al een tijdje was.
Er zijn ook drie laarzen in het drijfzand achter gebleven,
hetgeen resulteerde in twee mannen op sokken die door de modder naar huis
gingen.
Het metselwerk aan de grachtmuur is
inmiddels helemaal stil komen te liggen.
Wel is een begin gemaakt met het
opmetselen van de oude waterput. Na
veel denkwerk en voorbereiding vordert
het werk gestaag en zijn de contouren al
goed te zien.
In dezelfde tijd is het waterschap
begonnen met de aanleg van de nieuwe
Laarzen in de gracht

De put wordt opgemetseld en blijft in de
toekomst zichtbaar

De westwal met versteviging aan de
voet en groene kleur

stuw. Ook dit werk is in de eindfase. Naast
het aanleggen van de wallen en de grachten
is door de fa. Bartels ook de beek verlegd
met bijbehorend pad. Vooral op dronefoto’s
is nu goed de omvang van het geheel te zien
en zien we eindelijk hoe vroeger het
kasteelterrein er heeft bijgelegen.
Wat opvalt is dat de oude ronde burcht zo’n
klein deel was van het totale Met nog “een

paar kruiwagens zand” te gaan naderen we langzaam maar zeker het einde van de
eerste fase van dit gigantische project. Na de winter kunnen de vrijwilligers verder
met de opbouw van dit juweeltje in Wouw.

Het complex krijgt steeds meer vorm en is bijna gereed

Wij willen ook alle mensen die tijdens de Raboclubactie op ons hebben gestemd
bedanken. We kregen het mooie bedrag van € 741,30 op onze rekening gestort.
Daar kunnen we mee aan de slag om ons project verder af te maken.
Vanwege de slechte begaanbaarheid zijn er momenteel geen rondleidingen
mogelijk. We melden ons weer als deze opnieuw mogelijk zijn.

Om een indruk te krijgen hoe hoog de wal is. Hier een foto
waar iemand van ongeveer 1.80 meter boven op de wal
staat .

