Activiteiten 2017
De werkzaamheden worden in maart weer opgepakt met het blootleggen van de funderingen van de
voorburcht. Tegelijkertijd wordt de oude burcht ontdaan van de afdeklaag van aarde en plastic.
Op het terrein is nog veel water achtergebleven, wat het de gravers niet gemakkelijk maakt. Al snel
verandert de vrij gegraven fundering in een kleine rivier. Het is wel goed voor de sfeer, maar minder
voor de voortgang. (zand en water is niet alleen voor kleine kinderen aantrekkelijk, ook voor grote
kinderen) Op de oude burcht worden nog diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er worden o.a. mooie
gewelven in de fundering aangetroffen. Ook komen er horizontale boomstammen tevoorschijn die
waarschijnlijk als eerste fundering dienst deden. Mogelijk is op deze manier de gehele oude burcht
gefundeerd. Soms worden er, tot extra motivatie van de vrijwilligers, nog voorwerpen aangetroffen
in de onderste lagen.
Als de oude burcht zijn meeste geheimen heeft prijsgegeven en in kaart is gebracht, wordt deze weer
afgedekt met plastic en zand om verdere erosie en beschadigingen te voorkomen. Hopelijk krijgen
we ooit nog eens de mogelijkheid om iets van de oude glorie terug halen.
Op de voorburcht gaan de werkzaamheden in sneltrein vaart verder. Hoe meer er gegraven wordt
hoe meer vraagtekens er op duiken. Er is een mix van funderingen die op en over elkaar heen liggen.
Men bouwde een nieuw gebouw op en over de fundering van het oude. Natuurlijk kan de archeoloog
wel enigszins de tijden herleiden aan de hand van soorten en formaten steen. De stelregel daarbij is;
hoe groter de steen, hoe ouder.
Nu alles een beetje ontdaan is van zand en puin is pas goed de omvang van het complex te zien. Het
moet er in die tijd indrukwekkend hebben uitgezien.
Verder is d.m.v. het maken van een aantal coups geprobeerd te achterhalen wat precies de loop van
de grachten was. Tegelijk kon de kademuur worden geïnspecteerd. Wat we zagen was een in
perfecte staat verkerende muur van Gobertange steen, klaar voor hergebruik.
In september is er voor de vrijwilligers een avondje georganiseerd voor echtgenotes en kinderen als
dank voor het vele werk dat de afgelopen twee jaar is verzet.
Als het weer snel slechter wordt, is besloten om 9 december de boel op te ruimen en het
gereedschap schoon te maken, zodat we in 2018 weer met frisse moed verder kunnen.

