
WELKOM IN HET NEDERLANDS
VESTINGMUSEUM

KRUITKAMER
De veiligste plaats in het bastion is de bomvrije
kruitkamer (5). Het buskruit werd hier in ronde
eikenhouten vaten opgeslagen. Nu kunt u er de
videopresentatie bekijken.

GEBOGEN LAGE FLANK
Op de lage flank (3) zijn drie '12-ponders' op rol
paarden in stelling gebracht. Elke derde zondag in
de maanden mei tot en met september geeft de
schuttersploeg van het museum hier geschutsde
monstraties. Een kruitbeproevingsmast (4)zoals die
in de 179 en 18e eeuw werd gebruikt staat opge
steld voor de kruitkamer.

BASTION TURFPOORT
Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd in en
op het bastion 'Turfpoort'. Een bastion is een vijf
hoekig bouwsel van de hoofdverdedigingswal. De
vesting Naarden dankt haar typische 'stervorm'
onder andere aan zes van deze bastions.

KAZEMAT A
Een kazemat (1) is een gemetselde, met aarde be
dekte ruimte. In tijd van oorlog vonden manschap
pen en geschut hier bescherming. Achterin deze
kazemat liggen twee kanonkelders (2). De expositie
geeft een beeld van de geschiedenis van de Ves
tingbouw in Nederland.

DE VESTING NAARDEN
Naarden dateert uit 1350 en is één van de weinige
vestingen in Nederland welke vrijwel geheel intact
is gebleven. De vesting Naarden is zelfs de enige
vesting in Europa met een dubbele gordel van wal
len en grachten. De voormalige hoofdstad van het
Gooi ontleende haar betekenis niet zozeer aan haar
omvang als wel aan haar strategische ligging.
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de aanschaf van de museumjaarkaart.
Als meester voor een financiële bijdrage van mini
maal f 35,- ontvangt u daarbij tweemaal per jaar
'De Vesting', het informatiebulletin van Het Neder
lands Vestingmuseum. Dit bulletin houdt u op de
hoogte van de activiteiten van het museum.
Vul de achterzijde van deze folder in, stuur deze op
of lever deze in bij de kassa of de museumwinkel.
U ontvangt dan thuis een acceptgirokaart.
U kunt uw donatie ook contant betalen op het kan
toor in gebouw X.
U ontvangt dan een fraaie 17e eeuwse reproduktie
van de vesting Naarden.

In de museumwinkel zijn ansichtkaarten van het
museum, gravures, dia's en souvenirs te koop. Kof
fie, thee en limonades zijn daar eveneens verkrijg
baar.

MORTIERKAZEMAT IJ
Deze kazemat bestaat uit twee verdiepingen en
werd in 1875 gebouwd. Het was een 1ge eeuwse
aanpassing. Vroeger diende deze ruimte als schuil
plaats voor de kanonniers van het geschut op de
wallen. Met het hijstoestel naast de trap werden de
munitieladingen naar boven gehesen. Naast dit
hijstoestel leidt een steile ijzeren trap naar het
benedengedeelte. Het is ook mogelijk deze ruimte
'buitenom' te bereiken.
Beneden ligt de hoofdgang die diende als verblijf
voor de manschappen. Aan het einde van de gang
liggen mortiernissen. De naast deze gang gelegen
ruimten dienden als slaapvertrekken voor comman
dant en officieren.
Lopend via de munitiekamer met de daaraan gele
gen kruitkamer komt u terug in de hoofdgang met
de museumwinkel.

Als u het museum via 'de keel' (16) van het bastion
verlaat ziet u rechts de 1ge eeuwse kanonremise X
(17). Deze ruimte is thans als kantoor en bibliotheek
in gebruik.

MUSEUMWINKEL EN KANTINE

DONATIES
Door toe te treden tot 'Het Gilde der Begunstigers '
van Stichting Vrienden van Het Nederlands Ves
tingmuseum steunt u het museum.
Dit kan op twee manieren. Als gezel voor een finan
ciële bijdrage van minimaal f 15,- ontvangt u een
donateurskaart , die het gehele seizoen gratis toe
gang tot het museum verleent en u krijgt korting op

UITZICHTSPUNT
Lopend naar het saillant (11) van het bastion geven
de 1ge eeuwse gietijzeren afdekkingen van de lucht
kokers in het gras de loop aan van de eerder be
zochte luistergang. Aan de overkant van de binnen
gracht ligt de gedekte weg, de enveloppe (12), die
met zijn in- en uitspringende wapenplaatsen de
buitenste verdedigingsgorde l uitmaakte. Links in de
gracht ligt een ravelijn (13). Een ravelijn was, even
als een bastion, door de puntvorm beter te verdedi
gen dan de achterliggende hoofdmuur, de courtine
(14). De courtine werd evenals de flank (3) door het
ravelijn beschermd.
Onder het hoogste punt (bij de vlaggemast) leidt de
stenen trap naar de mortierkazemat IJ (15).

LUISTERGANG
Deze 61-meter lange doodlopende gang (10) loopt
evenwijdig aan de buitenmuur naar de punt, de
saillant (1 1), van het bastion . 's Nachts werd hier
wacht gelopen. Door de openingen in het gewelf
kon men horen of de vijand de hoofdgracht probeer
de over te steken.
Om kazemat Z te verlaten, loopt u terug naar de
ingang van deze ruimte. Buiten, aan uw linkerhand,
is de trap waarmee u bovenop het bastion komt. Op
het hoogste punt heeft u een boeiend uitzicht over
de vestingwerken van Naarden.

KAZEMAT Z
De rechter (afgesloten) doorgang is de waterpo
terne (6). Deze doorgang onder de wal leidt naar
een van de wal afgekeerde steiger (7). Gedekt door
het vuur uit de kanonkelders (8) vertrokken van hier
bootjes met manschappen, proviand en munitie
naar het verdedigingseiland , het ravelijn (13). Nu
vertrekt hier in de zomermaanden de museumboot
voor een rondvaart door de vestinggracht.
De hoofdgang van kazemat Z leidt naar vijf naast el
kaar gelegen kanonkelders (8) die hun schietgaten
in de buitenmuur, de face (9), van het bastion heb
ben. Het geschut dat in de kanonkelders stond op
gesteld, schoot kruiselings langs het ravelijn . Achter
de laatste kanonkelder ligt de luistergang.


