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ADVERTEN TIE  BAYER

Je zou het haast vergeten in deze tijd van vrede, maar heel Nederland ligt 
bezaaid met gebouwen die haast ondoordringbaar zijn. Gebouwen die ooit zijn 
gemaakt om de vijand buiten de deur te houden. (Stads)muren, kastelen, forten, 
vestingen en verdedigingslinies, tegenwoordig houden ze ons niet meer buiten 
maar willen we ze van binnen zien! Daarom hier de leukste, meest interessante  
verdedigingswerken van Nederland om te bezoeken tijdens de vakantie. >

 VAKANTIES PECIAL |  05

VERDEDIGINGSWERKEN



06 |                 2014  VAKANTIES PECIAL |  07

Voor ongewenste bezoekers is de voordeur 
uitgevonden. Maar wat als de bezoeker zich toch 
toegang tot jouw huis wenst te verschaffen? Dan 
maak je het hem moeilijker om binnen te komen. 
Dat hadden ze allang begrepen in de oudheid. 
Mensen vestigden zich op strategisch gelegen plek-
ken. Hoger gelegen plaatsen bijvoorbeeld, of aan 
het water. Om een grotere plaats te beschermen 
sloegen ze houten palen in de grond of bouwden 
ze muren. Aan het eind van de 10e eeuw werden de 
eerste mottekastelen gebouwd: toen nog houten 
gebouwen op een kunstmatige aarden heuvel. Die 
houten gebouwen werden later van steen gemaakt, 
om langzaamaan uit te groeien tot heuse steden 
met stenen muren waartussen torens stonden, van 
waaruit de hele omgeving in de gaten kon worden 
gehouden – en van waaruit de vijand beschoten kon 
worden. 
Niet alleen hoge muren hielden de vijand buiten, 
ook water speelt hier een grote rol in. Een slot-
gracht bijvoorbeeld; kom daar maar eens overheen. 
In Nederland, waterland bij uitstek, werd inundatie, 
het onderwater zetten van het land, een mooi ver-
dedigingsmechanisme. Het werd meerdere malen 
toegepast. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de 
Spanjaarden nog provisorisch, maar met de aanleg 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 18e eeuw 
was het onderwater laten lopen van stukken land 
bijna een koud kunstje geworden. Sluizen open, 
een gat in de dijk prikken en de vijand was nergens 
meer.  
En toen kwam het vliegtuig. Hoe verdedig je je te-
gen een luchtaanval? Door te lullen als Brugman en 
veel vriendjes te maken… De verdedigingswerken 
van weleer hebben hun oorspronkelijk nut verloren, 
maar als dagje uit doen ze het nog geweldig! 

Slot Loevestein
Waar? Pouderoijen, Gelderland
Start bouw? 1361, door ridder Dirc Loef van Horne
Wat? Een prachtig kasteel, van waaruit Hugo de Groot 
nog op spectaculaire wijze wist te ontsnappen… 
En de kids? Ridders, gevangenen en soldaten laten 
de explosieve geschiedenis van het slot herleven in 
de presentatie ‘1001 bommen en granaten’. 
www.slotloevestein.nl

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
Waar? Van Muiden tot aan Woudrichem 
Start bouw? In 1589 kreeg Prins Maurits opdracht om eens te onder-
zoeken hoe het land zo efficiënt mogelijk kon worden verdedigd. Tussen 
1815 en 1885 werd de Waterlinie verbeterd en Utrecht toegevoegd. 
Wat? Een lineair stelsel van aaneengeschakelde verdedigingswerken, 
met als doel stukken polderland onderwater te zetten om het land te 
verdedigen tegen indringers. Op zwakke plekken werden forten ge-
bouwd. Die kun je bezoeken! 
En de kids? Er wordt van alles voor de kinderen georganiseerd in de 
verschillende forten. Maar hoe moeilijk kan het zijn om ze mee te krij-
gen? Laat gewoon de woorden oorlog, onderwater en fort vallen en ze 
zitten al in de auto! Slot Loevesteijn en het Muiderslot zijn trouwens ook 
onderdeel van de waterlinie.
www.hollandsewaterlinie.nl 

De Atlantikwall
Waar? In IJmuiden, Noordwijk, Scheveningen en Hoek van Holland
Start bouw? 1940, net na de bezetting van Nederland door de Duitsers
Wat? Om een invasie van de geallieerden te voorkomen liet Hitler een 
verdedigingslinie bouwen langs de gehele Europese Atlantische kust. In 
Nederland zijn nog veel bunkers en gangenstelsels te vinden. Spannend!
En de kids? Bunkers! Onderaardse gangenstelsels! WO2! Strand! (IJsjes!)
www.atlantikwall.nl, www.atlantikwall-museum.nl

Muiderslot 
Waar? Muiden, Noord-Holland
Start bouw? Rond 1280, door Graaf Floris V van Holland
Wat? Een kasteel zoals het hoort: met slotgracht en ophaalbrug, ronde 
torens in alle vier de hoeken en een mooie binnenplaats. Moord en dood-
slag en andere schimmige zaken zijn allemaal te vinden in de geschiede-
nis van dit kasteel. Maar ook was het een broedplaats van kunsten.
En de kids? Speurtochten, rondleidingen, tentoonstellingen, er is een 
valkenier, een theatervoorstelling… Gaan dus!
www.muiderslot.nl

Kasteel De Haar
Waar? Haarzuilens, Utrecht
Start bouw? 1892, door baron Etienne van Zuijlen van Nijevelt
Wat? Absoluut geen verdedigingswerk, maar een vakantieverblijf dat in-
druk moet maken. En dat doet het! Geld speelde geen rol bij het bouwen 
van dit zogenaamd middeleeuwse kasteel, dat van de grootste gemakken 
(centrale verwarming!) werd voorzien. Alles om het de rijke gasten naar 
de zin te maken tijdens hun logeerpartijtjes in de zomer.   
En de kids? Voor de kinderen is er een superleuke rondleiding, waarin 
de Barones alles vertelt over wonen in het kasteel. Bovendien ligt het 
kasteel in een schitterende tuin – met hertjes!
www.kasteeldehaar.nl 

Woordenboek 
Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een kasteel en een 
fort? En een slot en een burcht? Wat is een donjon, en wat een 
motte? De wereld van de verdedigingswerken kent een heel 
eigen taal. Hoog tijd voor een woordenboek! 

Bastion: Vijfhoekige uitbouw van een vesting of fort.  
Bunker: Zelfstandig, klein verdedigingswerk, bekend van de 
Tweede Wereldoorlog. Vaak gemaakt van gewapend beton, 
maar ook wel van hout of baksteen. De bunker waarin Hitler 
zijn laatste dagen sleet lag vijf meter onder de grond.  
Burcht: Een versterkt kasteel, bijvoorbeeld door toevoeging 
van een gracht of wal. 
Citadel: Een (vaak) stervormige versterking die een vesting-
stad domineert. Een voorbeeld in Nederland is de citadel van ’s 
Hertogenbosch. Het was een zogenaamde ‘dwangburcht’, be-
doeld om de katholieke stadbewoners in de smiezen te houden. 
Donjon: Een middeleeuwse verdedigbare woontoren. Het was 
het laatste toevluchtsoord binnen de kasteelmuren.
Fort: Een zelfstandig, gesloten, aan alle kanten te verdedigen 
vestingwerk. Het is een militair gebouw (dus geen woonhuis). 
De Stelling van Amsterdam (een verdedigingslinie rondom 
Amsterdam) bevat 42 forten. www.stellingvanamsterdam.nl 
Gracht: Greppel die het de indringer moet bemoeilijken om 
binnen te komen. 
Kanteel: Een rechtopstaand stuk van een borstwering, met 
soms een schietgat.
Kasteel: Een versterkt woonhuis. Het was geen boeren-
woning, zo’n kasteel, maar het huis van een adellijke familie
of militair garnizoen.
Motte: Een kunstmatig aangelegde aarden heuvel, waarop 
een verdedigingswerk werd neergezet.  Ze werden grofweg 
van de 10e tot de 12e eeuw gebouwd, in een groot deel van 
Europa. In Nederland zijn er geen mottekastelen bewaard 
gebleven (ze werden meestal van hout gemaakt), wel kun je 
nog enkele oude heuvels bewonderen. Maarrr... in het Zeeuwse 
Oost-kapelle staat een reconstructie van een mottekasteel! 
www.terramaris.nl
Slot: Een versterkt kasteel, bijvoorbeeld door toevoeging van 
een gracht of wal. 
Stadsmuur: De ommuring van een stad ter verdediging tegen 
vijanden. Eerst waren ze van houten palen gemaakt, later van 
steen. De muur werd onderbroken door strategisch geplaatste 
stadspoorten. Die gingen ’s avonds dicht. Ook hadden de stads-
muren torens, van waaruit goed zicht was op de omgeving en 
eventuele aanvallen konden worden geweerd. 
Vestingstad: Een plaats die tot doel had strategisch be-
langrijke locaties te beschermen. Een prachtig voorbeeld in 
Nederland is Naarden, waar ook het Vestingmuseum huist: 
www.vestingmuseum.nl 

De mooiste kastelen ter wereld
Niets mis met de kastelen in Nederland, maar in 
het buitenland kunnen ze er ook wat van! En met 
buitenland bedoelen we de rest van de wereld; er 
staan wel 10.000 kastelen in Europa en Azië. De al-
lermooiste uitkiezen mag je zelf doen... Wij zijn nogal 
gecharmeerd van het 19e-eeuwse, dromerige Schloss 
Neuschwanstein (www.neuschwanstein.de), gebouwd 
door Ludwig II, de ‘Sprookjeskoning’. Het kasteel zelf 
maar ook de ligging ervan zijn fabelachtig. Het stond 
dan ook model voor het kasteel van Doornroosje in 
de gelijknamige Disney-film, en de kastelen in de 
Disney pretparken. Een toffe plek dus om met je 
eigen prinsjes en prinsesjes naar toe te gaan! Het ligt 
in het Duitse Beieren. Nog zo’n Duitse schoonheid: 
de middeleeuwse Burg Eltz (http://burg-eltz.de) in 
Rheinland-Pfalz.  
Ook Frankrijk staat bol van de kastelen, vooral in de 
regio Pays de la Loire. Je vindt er bijvoorbeeld Château 
de Saumur (www.chateau-saumur.com ), dat afge-
beeld is in het beroemde getijdenboek ‘Très riches 
heures du Duc de Berry ’uit de 15e eeuw, en Château 
de Sully-sur-Loire (www.sully-sur-loire.fr/tourisme/
chateau), waar Jeanne d’Arc en Voltaire nog hebben 
gewoond. 
En dan Engeland! Hier geen sierlijk suikergoed als in 
Duitsland (het maakt natuurlijk ook wel uit of een kas-
teel op een berg staat of niet...), maar nogal robuuste 
gebouwen, die je duidelijk alleen op uitnodiging van 
binnen kunt bewonderen. Zoals de stadsburcht Tower 
of London (www.hrp.org.uk/TowerOfLondon/), waar 
menigeen zijn of haar hoofd achter mocht laten. 
Ter afschrikking, dus goed zichtbaar aan de poort! 
Nog zo’n ondoordringbaar feest: Dover Castle 
(www.dover-castle-friends.org) uit de 12e eeuw. 
De ‘sleutel naar Engeland’ heeft een strategische 
positie aan zee. 
In Spanje spreekt het Alcázar (alcazardesegovia.com) 
in Segovia nogal tot de verbeelding. Hier liet Isabella 
van Castilië zich tot Koningin kronen (waarna ze alle 
niet-katholieken het leven zuur maakte en Columbus 
Amerika liet ontdekken). In het Alhambra in Granada 
(www.alhambradegranada.org) is het Moorse verle-
den van Spanje fantastisch zichtbaar. 
Kleiner is de kans dat je de kastelen in Syrië, Japan, 
Turkije, Libanon, Polen of India bezoekt. Ze zijn al-
lemaal wel een omweg waard... 
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