
De nabije toekomst van het kasteel van Wouw 

 

Na een lange aanloopperiode van onderzoek werd er in 2016 op het kasteelterrein 

daadwerkelijk begonnen met graven, vegen, poetsen, tekenen, fotograferen en filmen. Dat 

alles werd uitgevoerd door zo’n 25 vaste vrijwilligers onder begeleiding van archeologen. 

Het kasteel van Wouw gaf in die jaren een groot aantal van zijn geheimen prijs. Lang niet 

alles kwamen we te weten, maar voldoende om een goed beeld te krijgen van wat er ooit op 

het terrein aan gebouwen heeft gestaan. Er hebben veel gebouwen gestaan die later weer 

werden afgebroken om plaats te maken voor nieuwe gebouwen.  

Plannen hadden we genoeg, maar de grote doorbraak kwam toen het Waterschap 

Brabantse Delta interesse 

begon te tonen om op het 

kasteel terrein een  

retentievijver/waterberging 

te realiseren. Het 

Waterschap zocht een 

geschikte plaats om in 

eerste instantie water niet te 

snel door te laten stromen 

richting Kruisland. Daar 

ontstond dan wateroverlast 

en men zocht een locatie 

om het water tijdelijk in op te 

slaan. Tegelijkertijd is er  

waterschaarste in de droge maanden en zou diezelfde plaats een dubbel functie kunnen 

vervullen door het schaarse water op te vangen en op te slaan. 

Dit alles zou gerealiseerd kunnen worden op de plaats waar vroeger de buitengracht van het 

kasteel van Wouw had gelegen. De gemeente Roosendaal omarmde, samen met Brabants 

Landschap en de provincie Noord Brabant dit idee en wij als Stichting Kasteel van Wouw 

waren er natuurlijk heel blij mee.                           

Er werd een werkgroep samengesteld onder leiding van de Gemeente Roosendaal met 

daarin alle participerende partijen. Het uitgangspunt van de Stichting Kasteel van Wouw was 

een kasteelterrein te laten ontstaan dat dezelfde vorm zou hebben zoals het in vroegere 

jaren heeft bestaan.  

Langzaam werden de plannen concreter en kregen ze vastere vorm. De plannen zijn 

ondertussen door alle instanties goedgekeurd en de werkzaamheden zijn 22 juli officieel van 

start gegaan. Wethouder Inge Raaijmakers 

van de gemeente Roosendaal en Kees 

Hoendervangers, voorzitter van de Stichting 

Kasteel van Wouw, staken symbolisch de 

eerste schop in het kasteelterrein.  

Het plan van de aanleg van de 

kasteelgracht is uitgebreid met de aanleg 

van een ecologische verbindingszone. 

Ruwweg loopt deze zone van zuid naar 

noord. Startend bij de Waterstraat via een 

aantal bestaande poelen, langs het kasteel, 

Waterberging, geen overbodige luxe 



en daarna richting het noorden waar een aantal nieuwe poelen en natte gebieden zullen 

worden gerealiseerd.  

De werkzaamheden zijn ondertussen in volle gang.  

De mooie knotwilgen hebben een nieuwe 

plaats gekregen binnen de nieuw ecologische 

verbindingszone, waarbij het aan 

belangstelling niet ontbrak. 

De vrijwilligers zijn, na de corona pauze,  weer 

aan de slag met het weer zichtbaar maken van 

de hoektorens en de oude burcht. Het graven 

van de grachten en de aanleg van de poelen is 

ondertussen in volle gang. Het resultaat:  

Een kasteelterrein van ruim vier hectare, met grachten en een vier meter hoge aarden wal. 

Bruggen en wandelpaden in een prachtige omgeving, een plaats waar we als Wouw trots op 

mogen zijn en wellicht ook een nieuwe toeristische attractie in de gemeente Roosendaal.    
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