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Na de winterstop werden de werkzaamheden door de vrijwilligers weer met veel 
ambitie opgepakt. 
Er werden stenen uit de grachten verzameld en bij de container afgeleverd waar, 
vooral onze vrouwelijke vrijwilligers, deze schoonmaakten en sorteerden, zodat ze 
weer hergebruikt konden worden. 
Er werd een begin gemaakt om de oude pijlers onder de brug te restaureren en 
toonbaar te maken. Nadat de bruggen over de binnengracht waren gelegd, werden 
de werkzaamheden op de oude burcht met volle kracht ter hand genomen. Het 
terrein werd zoveel mogelijk geëgaliseerd, gemaaid, de gaten opgevuld met zand en 
op de kale stukken werd gras ingezaaid. De gevonden Gobertange stenen werden 
verzameld en er werden muurtjes van gemaakt. Het terrein ziet er zo alweer een 
stukje verzorgder uit.  

Onze ‘putjesscheppers’ 
begonnen de tweede 
waterput op de oude burcht 
van puin te ontdoen. Een 
klusje van weken hard 
werken om de put, emmer 
voor emmer van zijn inhoud 
te ontdoen. Een letterlijk 
groot probleem werd op de 
bodem van de put 
gevonden. Een natuursteen 
van waarschijnlijk zo’n 300 
kilo. Met een takel en veel 
denkwerk is het gelukt de 
steen uit de put te takelen. 
Naar de oorspronkelijke 
functie van de steen is het 

gissen, al is er een duidelijke slijtplek te zien waar mogelijk een touw overheen heeft 
gelopen. We zullen er wel een mooie plek voor vinden. 
Toen het water uit de gracht 
verdwenen was, werd ook 
een begin gemaakt met het 
restaureren van de 
vierkante toren. De eerste 
steunbeer is al weer 
hersteld. Later in het jaar, 
toen er weer water in de 
gracht verscheen, werd het 
werk aan de steunberen 
tijdelijk gestopt.  
Wel kon er verder gegaan 
worden met de bovenzijde 
van de vierkante toren. 
Daar werd begonnen met 
het opmetselen van twee 
lagen kloostermoppen 

De start van het werk aan de waterput op de oude burcht 

De eerste steunbeer is hersteld, de andere acht volgen! 



(grote bakstenen) Deze worden 
aangebracht om enerzijds de toren 
te beschermen en anderzijds de 
toren toegankelijk te maken. 
Door een hele mooie schenking 
van het Joost van 
Roosmalenfonds hebben we 
voldoende klooster-moppen 
kunnen kopen om de hele 
vierkante toren van twee lagen te 
voorzien. 
Of we door kunnen werken in de 
winter hangt natuurlijk sterk af van 
het weer.  
Wordt het koud, dan houden we 
een winterstop en gaan we 
volgend voorjaar weer met veel 
ambitie verder. 

Metselen aan de bovenzijde van de vierkante toren om op die 

manier de onderliggende lagen te beschermen 


