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Voorwoord 

Het Nederlands Vestingmuseum heeft een grote maatschappelijke relevantie voor de vestingstad 

Naarden; het museum beheert een unieke erfgoedlocatie en collectie. Hiermee maakt Het Nederlands 

Vestingmuseum inzichtelijk hoe de vesting vroeger functioneerde als verdedigingswerk en verhaalt 

over de roemruchte krijgsgeschiedenis van Naarden-Vesting. 

Het vorige beleidsplan van Het Nederlands Vestingmuseum had betrekking op de jaren 2012-2015. 

Een relatief korte periode, waarin de vorming van plannen normaal gesproken goed te overzien zou 

moeten zijn. De realiteit is achteraf gezien weerbarstiger; zo was er in 2012 nog sprake van een 

economische klimaat dat van grote invloed was op de subsidieverstrekking en investeringsbereidheid 

van overheid, fondsen en particulieren. 

Er is een gemeentelijke herindeling geweest, het eigendom van de vestingwerken ging in 2016 over 

van de Rijksgebouwendienst naar de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) en de toenmalige 

directeur van het museum vertrok. Het bestuur heeft medio 2017 besloten af te zien van een 

verhuizing omdat de begroting niet rond kwam en de huidige museumlocatie te handhaven. 

In 2019 heeft het museum in samenwerking met bureau XPEX een nieuw masterplan opgesteld voor 

de herinrichting van het Nederlands Vestingmuseum op de huidige locatie. Nog voordat de inkt hiervan 

goed en wel was opgedroogd, werden we in 2020 geconfronteerd met de Corona pandemie. De 

maatschappelijke en economische impact hiervan zijn groot. 

Het Nederlands Vestingmuseum was daarom genoodzaakt haar organisatie en plannen aan te passen 

aan de nieuwe realiteit. De VVV die het museum sinds 2011 in beheer had, is verzelfstandigd en 

afgestoten. De personele bezetting is afgestemd op lagere bezoekersaantallen en publieksinkomsten 

en de focus voor de toekomst ligt op het beheren van de kerntaken, conform de museale 

doelstellingen.  In dit beleidsplan zetten we uiteen hoe het Nederlands Vestingmuseum de komende 

periode uitvoering geeft aan haar museale kerntaken en doelstellingen. 

 

Het Nederlands Vestingmuseum 

Pieter Koudijs, Directeur 
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Museumdefinitie 
 
Het Nederlands Vestingmuseum is opgericht in 1955 als Vestingmuseum Naarden en is een historisch 

museum. De ICOM (International Council of Museums) hanteert de volgende definitie voor een 

museum: 

 

Een permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling – niet gericht op het 

maken van winst – die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, 

wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie 

of genoegen. 

 

Het Nederlands Vestingmuseum definieert zich als een volwaardig museum, is ingeschreven in het 

Museumregister, is lid van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) en onderschrijft de diverse 

codes waaraan leden dienen te voldoen, zoals de Ethische code voor Musea, de Governance Code 

Cultuur, de Leidraad Afstoten van Museale Objecten (LAMO) en de Fair Practice Code. Het museum 

beschikt over een ANBI-registratie en publiceert actuele gegevens op haar website. 

 

Het Nederlands Vestingmuseum heeft in haar huidige statuten de volgende doelstellingen en missie 

omschreven: 

 

Doelstellingen 

“Het wekken van belangstelling voor- en het laten ervaren van de geschiedenis van de Nederlandse 

Vestingbouwkunde, het functioneren van vestingen en andere duurzame verdedigingswerken, met 

name de vestingstad Naarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, alsmede het leven 

en werken daarin”. 

 

Missie 

“Bezoekers op een plezierige en participerende manier kennis laten maken in woord, beeld, geschrift 

en ervaring met de militaire- en bouwkundige geschiedenis van de Naarden-Vesting- haar en 

verdedigingswerken”. 

 

Vrij vertaald: Het Nederlands Vestingmuseum is een historisch museum dat verhaalt over de 

geschiedenis van vestingsteden, die eeuwenlang de ruggengraat vormden van onze nationale 

defensie. Naarden-Vesting en haar roemruchte krijgsgeschiedenis dienen hierbij als exemplarisch 

voorbeeld. Deze museale taken vervullen we door: 

 

• Beheer erfgoedlocatie bastion Turfpoort 

• Vertellen van historische verhalen t.b.v. kennisoverdracht en educatie 

• Verzamelen, beheren en tonen van museale objecten 

• Het organiseren van activiteiten 

 

Alle plannen en activiteiten van het Vestingmuseum zullen steeds getoetst worden aan deze missie en 

doelstellingen. 
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Wet- en Regelgeving 
 

Bij de uitvoering van museale taken en activiteiten is Het Nederlands Vestingmuseum gebonden aan 

de heersende wet- en regelgeving.  

 

Bestemmingsplan 

Op Bastion Turfpoort is een bestemmingsplan van toepassing met gecombineerde functies: 

 

• Monument 

• Beschermde Natuur 

• Museum met ondergeschikte detailhandel, horeca en kantoorfunctie 

 

Onder ondergeschikt wordt verstaan dat de activiteit detailhandel een nevenactiviteit is en dat de 

horeca een para-commercieel karakter heeft. Deze activiteiten mogen uitsluitend worden uitgeoefend 

tijdens de reguliere openingstijden van het museum. Deze zijn vastgesteld tussen 09:00-17:00 uur. 

 

Omgevingsvergunning 

 
In de omgevingsvergunning zijn zaken geregeld die kunnen leiden tot overlast, gevaar of schade voor 
omwonenden en wordt afgegeven door de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Deze 
omgeving vervangt de gebruiksvergunning die in het verleden is afgegeven door de Gemeente 
Naarden. In de gebruiksvergunning waren de activiteiten beschreven die vallen onder de reguliere 
bedrijfsvoering: 
 

• Exposeren en tentoonstellen 

• Rondleidingen en Rondvaarten* 

• Demonstraties kanonschieten en Schutterdagen 
 
*Voor het varen met publiek op boten met een lengte tot 15 meter en niet sneller dan 20 km/per uur 
is geen vaarbewijs noodzakelijk. 
 
Voor overige activiteiten, zoals de Boerenmarkt, een (bedrijfs-)evenement, locatieverhuur of een 
bruiloft, het plaatsen van tenten of kraampjes dient een evenementenvergunning te worden 
aangevraagd. 
  

• Overlast door publiek (parkeeroverlast) of geluid (kanonschieten of versterkte muziek) 

• Gevaar (opslag zwart buskruit) 

• Schade (milieuschade, ontploffing e.d.) 
 
De omgevingsvergunning stelt tevens voorwaarden aan de opslag van zwart buskruit en het aantal 
kanonschoten dat mag worden afgevuurd en de dagen en tijdstippen waarop dit gebeurd: 
 

• Maandag t/m zaterdag: max. 5 schoten tussen 07:00 – 19:00 uur 

• Zondag: max. 5 schoten tussen 14:00-16:00 uur 

• 3e Zondag v/d Maand (Schuttersdag): max. 10 schoten tussen 14:00-16:00 uur 

• 1 zondag per jaar: max. 30 schoten na melding datum aan gemeente 14:00-16:00 uur 
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Brandvergunning 
 
De brandvergunning heeft betrekking op terrein, gebouwen en de inrichting van de horecaruimte. Er 
is een maximum aantal van 1475 bezoekers dat gelijktijdig aanwezig mag zijn, verdeeld over de 
ruimtes: 
 
Buitenterrein: 1000 personen 
Kazematten: 4x 100 personen 
Luistergangen: 2 x 25 personen 
Horeca: 25 personen 
 
De brandweer stelt als eis dat er een actueel Calamiteitenplan aanwezig dient te zijn (aangepast 2020), 
goedgekeurde blusmiddelen (schuimblussers) en een brandmeldinstallatie gekoppeld aan een 
meldkamer en een ontruimingsinstallatie. Tijdens opening van het museum dient er een medewerker 
aanwezig te zijn met een BHV-certificaat (Bedrijfshulpverlener), voor het verlenen van EHBO, blussen 
van brandjes en die optreedt als coördinator bij Calamiteiten. 
 
Schenkvergunning 

Sinds 2019 beschikt het museum over een schenkvergunning voor het schenken van zwak alcoholische 
dranken (wijn en bier) die is afgegeven door de Gemeente Gooise Meren. De directie heeft hiertoe het 
diploma Sociale Hygiëne moeten behalen. De Coördinator Boekingen & Vrijwilligers en vrijwilligers 
hebben online de toetst ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ afgelegd. Tijdens opening dient er 
tenminste een medewerker aanwezig te zijn met een IVA-certificaat. 
 
Als voorwaarde voor het verlenen van de vergunning, heeft de gemeente gesteld dat het museum 
geen evenementenlocatie mag worden om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca te 
voorkomen. Er mag uitsluitend alcohol worden geschonken tijdens de reguliere openingstijden van 
10:30-17:00 uur aan bezoekers met een geldig entreebewijs voor het museum; in het museumcafé, 
terras of kazemat IJ (bij recepties). 
 
De burgemeester kan maximaal 6x per jaar ontheffing verlenen voor het afwijken van de schenktijden. 
Hiervoor dient tenminste 48 uur van te voren een schriftelijke melding te worden gedaan. 
Locatieverhuur buiten openingstijd is dus gelimiteerd. 
 
Wapenvergunning 
 
Het museum beschikt over een museale collectie wapens die onder de wapenwet vallen. Deze 
wapenvergunning wordt afgegeven door Politie Korps Regiotaken. Daarnaast geeft het museum 
demonstraties met het afvuren van 3 historische kanonnen op de Lage Flank tussen de kazematten A 
en Z. Deze kanonnen moeten 1x per 6 jaar of na het afvuren van max. 2000 schoten worden 
gecontroleerd door het Ministerie van Defensie (Landmacht). Het afvuren van de kanonnen en het in 
bezit hebben van explosief materiaal (zwart buskruit) valt ook onder de wapenwet en hiervoor is een 
separate vergunning afgegeven. Deze vergunning staan op naam van de directeur en het Hoofd 
Technische Dienst. Wapenvergunningen dienen elk jaar verlengd te worden waarvoor legeskosten 
moet worden betaald. 
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Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

Elke organisatie die personeel in loondienst heeft dient te voldoen aan de ARBO-regelgeving. 

Doelstelling is om medewerkers te beschermen tegen letsel of schade in hun werkomgeving. De 

toetsing hoeft niet plaats te vinden indien de onderneming minder dan 25 werknemers heeft en er 

voor de branche een sectorprotocol is. Voor de Museumsector is er echter geen sectorprotocol. Het 

Nederlands Vestingmuseum heeft om mogelijke risico’s in kaart te brengen, een Risico Inventarisatie 

en Evaluatie (RI&E) opgesteld met behulp van de online tool: http//:www.routenaarrie.nl. Deze RI&E 

is getoetst door een Arbohygiënist van Arbode in opdracht van Bee Active (de Arbodienst van Het 

Nederlands Vestingmuseum). 

Er is een Arbobeleidsplan opgesteld met gesignaleerde verbeterpunten en een stappenplan voor de  

implementatie met tijdspad. 

AVG (Privacy Wetgeving) 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht die de privacy regelt 

van persoonsgegevens. De AVG is zowel van toepassing op personeel, vrijwilligers en bezoekers van 

het Nederlands Vestingmuseum. Kort en goed komt het er op neer dat verkregen persoonsgegevens 

uitsluitend functioneel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en niet aan 

derden mogen worden verstrekt (bijvoorbeeld voor commercieel gebruik). 

Op de website van het museum staat vermeld hoe het museum persoonsgegevens van bezoekers 

gebruik en hierop de AVG toepast. Het museum dient haar data (papier en elektronisch) af te schermen 

en te beveiligen.  

Doelstelling: lopende vergunning dienen regelmatig intern te worden getoetst of ze voldoen aan de 

actuele situatie.  
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Organisatiestructuur 
 

Het Nederlands Vestingmuseum is ondergebracht in Stichting Het Nederlands Vestingmuseum, die 

verantwoordelijk is voor de exploitatie van het museum. Het eigendom van de museale collectie is 

ondergebracht in een afzonderlijke stichting: Stichting Vrienden van het Nederlands Vestingmuseum. 

De museale collectie is permanent - om niet - in beheer gegeven aan het museum. Beide stichtingen 

beschikken over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en zijn vrijgesteld van het 

betalen van successierechten. Hierdoor kan er belastingvrij worden geschonken aan beide stichtingen 

of kunnen die bij testamentaire beschikking bedacht worden.  
 

Bestuur 

Stichting Het Nederlands Vestingmuseum hanteert het bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit een 

voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 bestuursleden. Het bestuur volgt de Governance Code 

Cultuur en de bestuursleden vervullen hun functie onbezoldigd voor een termijn van max. 2x 4 jaar. 

Het rooster van aftreden is gepubliceerd op de website.  
 

Betaalde staf 

Het Nederlands Vestingmuseum heeft een betaalde staf in dienst (totaal 2,8 FTE) met een directeur, 

die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van door het bestuur geaccordeerde doelstellingen, de 

museale bedrijfsvoering en het agenderen en organiseren van tentoonstellingen, activiteiten en 

evenementen. De samenstelling van het stafteam is: 

 

• Directeur (1,0 FTE) 

• Coördinator Vrijwilligers en Boekingen (0,8 FTE) 

• Hoofd Technische Dienst (1,0 FTE) 

 

Feitelijk is het museum ‘een professionele vrijwilligersorganisatie’ waarbij de staf zorg draagt voor de 

continuïteit, de aansturing, training en begeleiding van de vrijwilligers. 

 

Vrijwilligers 

Net als veel andere musea maakt het NVM gebruik van de inzet van vrijwilligers. Dit is geen doelstelling 

op zich maar ingegeven door het feit dat professionele medewerkers voor alle verschillende functies 

onbetaalbaar zijn. De vrijwilligers zijn actief in publieksfuncties als winkel/kassa-medewerker, gids, 

schipper, kanonnier, collectieregistrator of medewerker Technische Dienst. Vrijwilligers van het 

Vestingmuseum ontvangen in de regel geen vergoeding. Uitzondering hierop zijn b.v. vrijwilligers met 

specialistische museale kennis en opleiding. De vrijwilligersvergoedingen zijn gemaximaliseerd aan de 

hiervoor geldende wettelijke voorschriften. 

 

De motivatie om vrijwilligerswerk te doen bij het Vestingmuseum is uiteenlopend; dit kan zijn vanuit 

een maatschappelijke betrokkenheid, actief te blijven na de pensionering, het opdoen van sociale 

contacten, belangstelling voor geschiedenis of aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt door middel 

van een tijdelijke werkervaringsplek. Voor succesvol vrijwilligersbeleid dient er sprake te zijn van een 

win-win situatie; als een vrijwilliger op de juiste plek zit, zijn competenties kan benutten en voldoening 

haalt uit het vrijwilligerswerk vormt dit een meerwaarde voor hem-/haarzelf en voor het museum. 
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Net als bij veel andere organisaties die werken met vrijwilligers, is er sprake van een vergrijzing van 

het vrijwilligersbestand. Het merendeel bestaat uit gepensioneerden in de leeftijdscategorie 65-80 

jaar. Beleid dient enerzijds gericht te zijn op het werven van nieuwe vrijwilligers met relevante 

competenties; anderzijds om de afhankelijkheid van vrijwilligers voor de primaire processen van het 

museum te verkleinen. Hier is al gedeeltelijk invulling aangegeven door de entreekassa en winkel te 

combineren op één locatie. Hierdoor kan naast de aanwezigheid van een staflid, worden volstaan met 

één vrijwilliger per shift voor de openstelling van het museum. 

 

Er melden zich weliswaar ook jongere vrijwilligers aan, deze zijn echter veel minder bereid om zich te 

committeren aan vaste werkdagen en tijden. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat er verloop is in het 

vrijwilligersbestand. Het aantal vrijwilligers bleef de afgelopen jaren vrij stabiel rond de 70 personen. 

 

Het museum beschikt over een Vrijwilligers Beleidsplan. 

 

Stagiairs 

Afgelopen jaren heeft het museum ook stageplaatsen geboden aan studenten en leerlingen uit het 

HBO, b.v.  van de Reinwardt Academie, de opleiding voor de museumsector. Stagiaires werden ingezet 

op verschillende projecten, zoals educatie, marketing en het ontwikkelen van een audiotour. Door de 

beperkte stageduur en capaciteit van de staf om hen te begeleiden, is het belangrijk dat stagiaires 

worden ingezet voor projecten met een ‘kop en een staart’. 

 

Opleiding en training 

 

Vrijwilligers worden in de regel opgeleid en ingewerkt door een stafmedewerker, veelal samen met 

begeleiding van een reeds ervaren vrijwilliger. Dit geldt voor de publieksfuncties 

kassa/winkelmedewerker, gids en schipper. Kanonniers en schippers dienen tevens een proef van 

bekwaamheid af te leggen bij het Hoofd van de Technische Dienst.  

 

Doelstelling: vrijwilligersbeleid dient verder geprofessionaliseerd te worden vervolgens in de praktijk te 

implementeren. Per vrijwilligersfunctie dienen de gewenste competenties te worden beschreven. 
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Erfgoedlocatie 

Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd in Naarden-Vesting, de best bewaarde vestingstad van 

Nederland. De vestingwerken van Naarden zijn een rijksmonument en maken deel uit van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie en hebben de status van UNESCO Werelderfgoed.  

De vestingwerken van Naarden zijn eigendom van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Het 

museum is gehuisvest op bastion Turfpoort, één van de zes verdedigingswerken waar Naarden haar 

typerende stervorm aan ontleent. Deze erfgoedlocatie uit de 17e eeuw bevindt zich nog vrijwel in 

oorspronkelijke staat en geeft een goed inzicht hoe vestingen vroeger functioneerden als 

verdedigingswerk.  

De kazematten op het bastion zijn ingericht als expositieruimten en zijn de enigen in Naarden die zijn 

opengesteld voor publiek. Eén kazemat fungeert als restauratiewerkplaats en het enige bovengrondse 

gebouw, de voormalige kanonremise, is de kassa, museumshop & café. 

  

Kazemat A 

Kazemat Z 

Kazemat IJ 

Kazemat W 

Werkplaats 

Ingang/uitgang
g 

Kassa/winkel/café 
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Het museum huurt het bastion ‘om niet’ van de beheerorganisatie van de NMo. In ruil hiervoor draagt 

het museum zelf zorg voor het groenbeheer en regulier onderhoud van installaties en gebouwen. 

Groot onderhoud als voeg- en metselwerk en schilderwerk van de houten buitenluiken komt voor 

rekening van de beheerorganisatie van de NMo. 

Het Nederlands Vestingmuseum fungeert als erfgoedcentrum en biedt bezoekers context en duiding 

over de vorm en functie van Naarden-Vesting. 

Doelstelling: Het museum beheert en onderhoudt bastion Turfpoort als erfgoedlocatie om te tonen aan 

huidige en toekomstige generaties. Terrein en gebouwen dienen, conform beleid NMo zo veel mogelijk 

in oorspronkelijke staat te blijven. Hierdoor krijgen bezoekers inzicht hoe de locatie vroeger 

functioneerde als verdedigingswerk. De inrichtingselementen dienen geen afbreuk te doen aan de 

historische beleving. 

 

  
Kazematten in Het Nederlands Vestingmuseum. 
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Collectie 

Het Nederlands Vestingmuseum verzamelt, beheert en onderhoudt een collectie museale objecten om 

de geschiedenis van de Nederlandse vestingbouwkunde en belangrijke historische momenten in de 

geschiedenis van Naarden-Vesting te kunnen illustreren. 

 

De museumcollectie is eigendom van de Stichting Vrienden van Het Nederlands Vestingmuseum en is 

in permanente bruikleen gegeven aan Stichting Het Nederlands Vestingmuseum. De collectie omvat 

zo’n 5.000 objecten die in het museum zijn tentoongesteld of zijn opgeslagen in het museumdepot aan 

de St. Vitusstraat (3D-objecten) of het Gemeentelijk Stads- en Streekarchief (2D-objecten zoals 

historische prenten en kaarten). 

 

De collectie is historisch gezien belanghebbend; dit betreft met name de Napoleontische kanonnen, 

die tentoongesteld zijn op het buitenterrein. De kanonnen illustreren de militaire historie en tonen 

hoe de vesting vroeger functioneerde als verdedigingswerk. Museaal gezien is de collectie ‘Krayenhoff’ 

interessant; een langdurig bruikleen met persoonlijke objecten van Luitenant-generaal Baron 

Krayenhoff, staatsman, vesting- en waterbouwkundige en grondlegger van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. De overige objecten bestaan uit militaire uniformen, wapens, gebruiksvoorwerpen, 

uitrustingstukken, kaarten, gravures en archeologische bodemvondsten die het verhaal van de 

militaire functie van een vestingstad ondersteunen. Het museum beschikt tevens over een grote 

collectie tinnen soldaatjes. Hiermee zijn onder meer 4 diorama’s gemaakt door oprichter Ebbo van 

Wijngaarden, die een historisch thema verbeelden uit de krijgsgeschiedenis van Naarden. 

 

Canon van Nederland 

De Canon van Nederland is het curriculum voor het vak geschiedenis. Het Vestingmuseum is in 2019 

aangesloten bij het Netwerk van de Canon van Nederland voor de vensters Napoleon en Koning Willem 

I met drie topstukken. 

 

1. Bastion Turfpoort als erfgoedlocatie 

2. Grootkruis Militaire Willemsorde verleend aan Generaal Krayenhoff 

3. Postduifbriefje uit de vesting gesmokkeld tijdens het Beleg van Naarden 1814 

 

  

Canon Topstuk 1: Bastion Turfpoort, locatie van Het Nederlands Vestingmuseum. 
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Canon Topstuk 2: Grootkruis MWO in 

1823 verleend aan Generaal Krayenhoff 
 

 

 

Collectiebeheer 

Het Nederlands Vestingmuseum heeft een samenwerkingsverband met een zevental musea in de Gooi 

& Vechtstreek. Met subsidie van het Mondriaanfonds en de Regio (koepel van gemeenten), is een 

Regio Conservator en een Collectiemedewerker aangesteld. Deze ondersteunen het Nederlands 

Vestingmuseum bij het collectiebeheer. Het museum heeft een vrijwilliger Collectiebeheer met een 

museale achtergrond die zich bezig houdt met preservering en conserveringwerkzaamheden. 

 

Collectie Registratie 

Voor beheer en registratie van de collectie maakt het museum gebruik van de applicatie Adlib. In 2019 

heeft het museum een standplaatscontrole van de huidige collectieregistratie afgerond, ter 

voorbereiding op een migratie naar Axiell Collections. Deze migratie gaat in de voorliggende 

beleidsperiode plaats vinden. 

 

Collectiebeleidsplan 

Er is in 2020 een Collectiebeleidsplan opgesteld waarin het verzamelbeleid, beheer en behoud van de 

collectie is vastgelegd. Omdat collectiebeleid in het verleden nooit omschreven was, en men hierdoor 

weinig selectief was met betrekking tot de acceptatie en donatie van objecten, omvat de huidige 

collectie veel objecten die we nu als niet meer relevant beschouwen. Voor zover deze objecten 

museale waarde hebben, dienen ze afgestoten te worden volgens de Leidraad Afstoten Museale 

Objecten (LAMO).  

 

Collectie Hulp Verlening 

De musea in de Gooi & Vechtstreek organiseren in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

een training Collectie Hulp Verlening. Deze training vindt plaats bij Van Waarden in Beekbergen in april 

2022. In vervolg hierop zal het museum dit uitwerken in het Collectiebeleidsplan. 

 

Doelstelling: Migratie collectie software naar Axiell Collections, uitwerken collectiebeleidsplan en 

Collectie Hulp Verleningsplan. 

  

Canon Topstuk 3: gesmokkeld Postduifbriefje 
Beleg van Naarden 1814 
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Vaste tentoonstellingen 

 
 

Tentoonstelling Beleg van Naarden 1814 in Kazemat IJ. 

 

Het Nederlands Vestingmuseum beschikt op bastion Turfpoort over tentoonstellingsruimten in 4 

kazematten; ondergrondse bomvrije ruimten, waarin vroeger geschut stond opgesteld in de 

kanonkelders. Drie kazematten stammen uit 1675 toen het bastion werd aangelegd. Eén kazemat 

betreft een toevoeging uit 1875. Deze centraal op het bastion gelegen mortierkazemat bestaat uit 

twee bouwlagen en heeft het grootste vloeroppervlak.  

 

De kazematten zijn echter niet gebouwd als museum. De gebouwen bestaan grotendeels uit gangen 

met een beperkte gewelfhoogte. De klimatologische omstandigheden geven vooral in kazemat Z en W 

de nodige beperkingen in het tentoonstellen van museale objecten, zoals schilderijen, papier en 

textiel. Er zijn klimaateilanden gecreëerd met diorama’s; veel kleine objecten komen echter niet tot 

hun recht in de relatief grote diorama’s. Het museum beschikt over een beperkt aantal vitrines 

waarvan slechts enkele geklimatiseerd kunnen worden. Hierdoor kan een groot aantal objecten niet 

getoond worden aan het publiek.  

 

Het XPEX Masterplan gaat uit van een herinrichting volgens een beproeft museaal concept, waarbij de 

4 verhaalthema’s met de bijbehorende objecten per kazemat gepresenteerd worden. Dit betekent dat 

in alle kazematten klimaatvitrines en voorzieningen moeten worden getroffen, wat resulteert in een 

investering van ca. € 3,2 miljoen. Het museum heeft dit geld niet en via diverse fondsen valt maximaal 

€ 1,5 miljoen aan subsidies te verwerven. 
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De historische verhalen kennen een grote gelaagdheid. In een traditioneel museumconcept resulteert 

dit al snel in tentoonstellingsruimten met een grote hoeveelheid vitrines, diorama’s, tekstborden, 

maquettes en afbeeldingen. In het geval van Het Nederlands Vestingmuseum doet dit niet alleen 

afbreuk aan de historische uitstraling van de erfgoedlocatie maar legt het bovendien een groot beslag 

op het bruto vloeroppervlak. Sinds de invoering van de coronarestricties mogen er hierdoor slechts 6 

tot 12 bezoekers gelijktijdig een kazemat betreden. 

Door de klimatologische omstandigheden en de Coronasituatie is het idee ontstaan om de museale 

functies, het vertellen van verhalen en het tonen van objecten, op te splitsen over afzonderlijke 

kazematten. Sinds 2020 heeft het museum aanspraak kunnen maken op verschillende fondsen om 

onze museumlocatie aan te passen aan de gevolgen van Coronacrisis. Eind 2021 is gestart met een 

gefaseerde herinrichting.  

 

Kazemat IJ: expositie museale objecten  

Door de presentatie van de museale objecten te concentreren in Kazemat IJ, kunnen optimale 

klimaatcondities worden gecreëerd en ontstaat er in de overige kazematten meer verkeersruimte voor 

bezoekers en vallen de totale herinrichtingskosten veel lager uit dan in het XPEX Masterplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond Kazemat IJ 

A Objecten 16 en 17e eeuw 

B Napoleon/Franse Tijd in Nederland 1795-1814 

C Collectie en video ‘Kraijenhoff’, de grondlegger van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

D Garnizoen Naarden 1815-1940  

 

  

B 

A C 

D 
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Exposities in de overige kazematten 

In opvolging van het XPEX Masterplan gaat Het Nederlands Vestingmuseum de krijgsmomenten uit de 

historie van Naarden vertellen in de context van de vaderlandse geschiedenis. Vanaf de Tachtigjarige 

Oorlog werden steden op militair strategische plaatsen voorzien van vestingwerken. Vestingsteden en 

waterlinies vormden eeuwenlang de ruggengraat van onze nationale defensie. Als best bewaarde 

vestingstad van Nederland dient Naarden als exemplarisch voorbeeld. De stad Naarden kent in haar 

historie 4 belangrijke (krijgs-)momenten: 

 

1572  Bloedbad van Naarden door de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog 

1673  Beleg van Naarden; herovering op Franse Troepen van Lodewijk XIV 

1814  Beleg van Naarden; herovering op Frans Garnizoen van Napoleon 

1815-1940 Garnizoensstad Naarden als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 

In de kazematten A, W en Z, die allen dateren uit 1675, worden alle inrichtingselementen verwijderd 

en worden de ruimten grotendeels teruggebracht in authentieke  staat. 

 

Kazemat A:  4 video’s; Bloedbad 1572, Beleg 1673,  Oud- en Nieuw Nederlands Vestingstelsel 

Kazemat W: De Hollandse Waterlinies 

Kazemat Z:  Expositie historisch geschut in de oorspronkelijke kanonkelders 

 

Kazemat A: Video mapping 

In kazemat  A wordt gebruik gemaakt van ‘video mapping’ voor het vertellen van de historische 

verhalen. De verhalen worden geprojecteerd op 4 muurvlakken in de authentieke gewelven. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van historische afbeeldingen zoals schilderen en prenten. 

 

Voorbeeld: Museum Cruquius met videoprojecties. 
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Kazemat Z 

 

De diorama’s en glazen tekstpanelen worden verwijderd om de ruimte terug te brengen in authentieke 

staat en om optimaal gebruik te maken van het vloeroppervlak om ruimte bieden aan bezoekers. In de 

historische kanonkelders wordt geschut geplaatst. Hierdoor krijgen bezoekers een goed beeld over de 

oorspronkelijke gebruiksfunctie van de kazematten. 

 

Kazemat W is de ruimte waarvan de inrichting het meest recent is vernieuwd in 2008. Deze kazemat 

wordt op termijn aangepakt zodra hiervoor voldoende middelen zijn. 

Doelstelling: in de winter van 2021/2021 wordt gestart met de eerste fase van de herinrichting van het 

museum met de realisatie van: 

• een nieuwe expositie museale collectie en een video over Krayenhoff in kazemat IJ 

• videopresentaties in kazemat A 

• expositie historisch geschut in kazemat Z  

Voorbeeld opstelling met historisch geschut in kazematten 
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Kennisoverdracht en Educatie 

Het vertellen van verhalen en tonen van objecten is een vorm van kennisoverdracht die niet alleen 

dient voor ontspanning en vermaak maar ook een educatieve functie heeft. Het Nederlands 

Vestingmuseum is aangesloten bij het Netwerk van Canonmusea. Deze musea brengen samen de 

Canon van Nederland onder de aandacht; de 50 belangrijkste personen en gebeurtenissen uit onze 

vaderlandse geschiedenis. Het Nederlands Vestingmuseum vertegenwoordigt de vensters Napoleon 

en Koning Willem I. 

Audiotour 

In 2021 is er een nieuwe audiotour geïntroduceerd in het Nederlands en Engels, die gratis ter 

beschikking wordt gesteld aan bezoekers. De audiotour geeft samen met de geplaatste 

Informatiepanelen context en duiding over de gebruiksfunctie van de erfgoedlocatie. Dit project is 

mede mogelijk gemaakt met bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht. De komende periode zal het aantal audiofragmenten worden uitgebreid. 

 

Educatieve Speurtocht 

Voor het primair onderwijs is er de educatieve speurtocht ‘Vesting Expeditie’. Deze speurtocht 

behandelt zowel historische gebeurtenissen uit de geschiedenis van Naarden als vestingbouwkundige 

aspecten. Leerlingen doen de speurtochten in groepjes van 5 kinderen waardoor er ook invulling wordt 

gegeven aan samenwerken en groepsdynamiek. Door de herinrichting van het museum zal de 

speurtocht aangepast moeten worden. 

 

Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Het Nederlands Vestingmuseum maakt gebruik van het educatieprogramma over de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie (NHW) dat is ontwikkeld door het projectbureau NHW. Dit programma bestaat uit 

verschillende modules voor groep 8 van het primair onderwijs en voor klas 1 en 2 van het voorgezet 

onderwijs. 

 

Schoolrondleidingen 

Vele scholen bezoeken Het Nederlands Vestingmuseum en doen daarbij een rondleiding onder 

begeleiding van onze vakbekwame gidsen. Schoolrondleidingen worden aangeboden tegen een 

gereduceerd tarief.  

 

Doelstellingen: 

• Uitbreiden audiotour objecten buitenterrein  

• ontwikkelen nieuwe educatieve programma’s voor het primair (groep 7/8) en voorgezet 

onderwijs (klas 1/2), gebaseerd op de leerdoelen van de Canon van Nederland voor de vensters 

Napoleon en Koning Willem I. 

• ontwikkeling promotiepakket voor scholen 

• contact leggen met de scholen in de regio 
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Activiteiten 
 

Het Nederlands Vestingmuseum organiseert al jaren verschillende activiteiten die bijdragen aan een 

plezierige bezoekerservaring, welke worden verzorgd door de vrijwilligers: 

 

Rondleidingen 

De gidsen van Het Nederlands Vestingmuseum verzorgen rondleidingen op afspraak. Daarnaast is er 

elke zondagmiddag om 13:00 uur een gratis rondleiding waarbij bezoekers kosteloos kunnen 

aansluiten. Deze rondleiding wordt afgesloten met een gratis kanonschot. 

 

Schuttersdagen en kanondemonstraties 

Het Nederlands Vestingmuseum brengt de geschiedenis tot leven met demonstraties met de 

historische kanonnen. Elke derde zondagmiddag van de maand (10 schoten) en op feestdagen (5 

schoten) worden deze verzorgd door de Kanonniers van het Nederlands Vestingmuseum. In hun 

historische uniformen uit 1814 geven zij een inkijkje in het militaire leven uit vroeger tijden. In de 

winterperiode is de animo van bezoekers gering. Daarom worden de schuttersdagen vanaf 2021 

beperkt tot de maanden maart t/m oktober. 

 

Rondvaarten 

Van maart t/m oktober kunnen bezoekers in de weekends een rondvaart maken  met een 

schipper/gids. De rondvaart duurt een uur en gaat over de oostelijke helft van de vestinggracht. Sinds 

enige jaren ondervindt het museum concurrentie van Vestingvaart Naarden. Hierdoor hebben wij het 

tarief, dat bovenop de entreeprijs komt, verlaagd. De boot valt ook exclusief af te huren. Binnen 

afzienbare tijd dient de aanlegsteiger vervangen te worden en heeft de boot groot onderhoud nodig. 

Er moet worden afgewogen of deze investeringen nog zinvol zijn in relatie tot de verwachte 

opbrengsten. 

 

Kinderpartijtjes 

Kinderen kunnen hun verjaardagspartijtje vieren op het museum. Na een ontvangst met koek en 

soldatenbier (limonade) wordt de jarige gehuld in een soldatenuniform om samen met zijn of haar 

vriendjes de speurtocht ‘Op jacht naar de schat’ te doen. Door het oplossen van vragen en opdrachten, 

wordt de code van de schatkist ontcijferd waarin voor alle deelnemers een klein presentje wacht. 

 

Workshop Tinnen figuren 

Het museum organiseert in de schoolvakanties workshops tinnen figuren gieten en beschilderen voor 

kinderen. Al vele jaren is dit een gratis activiteit. Kinderen mogen hun zelfgemaakte figuurtje 

meenemen tegen betaling van € 2,00 aan de tin gieter. Deze vrijwilliger van de Nederlandse Stichting 

Modelfiguren ontvangt een reiskostenvergoeding. 
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Locatieverhuur 

Het Nederlands Vestingmuseum verhuurt haar locatie in beperkte mate, al of niet exclusief, aan 

particulieren, bedrijven en instellingen voor trouwerijen, bijeenkomsten en evenementen. Het 

museum beschikt echter niet over aparte ruimten om te kunnen verhuren. Voor een locatie die 

grotendeels een buitenmuseum is, in een land waar het regelmatig regent, is dit een enorme 

beperkende factor. Door een gebrek aan goede faciliteiten was de tariefstelling altijd laag: 

 

Sinds 2019 beschikt het museum door de interne verhuizing van het kantoor, over een groter 

museumcafé waar we 25 bezoekers kunnen accommoderen. Voor kleinere gezelschappen een prima 

ruimte, zeker bij mooi weer als ook het terras kan worden gebruikt. 

 

Het museum beschikt sindsdien ook over een schenkvergunning om bier en wijn te mogen serveren. 

Voorwaarde van de gemeente voor het verlenen van deze schenkvergunning, is dat het museum geen 

evenementenlocatie wordt, om oneigenlijke concurrentie met de lokale horeca te voorkomen. 

Locatieverhuur is daarom gelimiteerd tot max. 6x per jaar door de gemeente. 

 

Doelstelling: evaluatie of de huidige activiteiten nog aansluiten bij de beleidsdoelstellingen, 

verhaallijnen van het museum en zo nodig hierop moeten worden aangepast. Daarnaast zijn kosten 

voor onderhoud (varen) en wet- en regelgeving (schieten) een belangrijke afweging of en hoe we 

activiteiten continueren.  
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Bezoekers 

Het Nederlands Vestingmuseum ontvangt jaarlijks ca. 21.000 bezoekers die bastion Turfpoort en het 

museum bezoeken. Het museum neemt als expositielocatie deel aan Fotofestival Naarden, dat elke 2 

jaar wordt georganiseerd. Dit resulteert in ca. 10.000 extra bezoekers waarvan 1/3 een museumkaart 

heeft en laat scannen.  

 

Eind 2019 heeft bureau XPEX uit Amsterdam een masterplan opgeleverd voor de herinrichting van Het 

Nederlands Vestingmuseum. Dit plan is medegefinancierd door het Mondriaan Fonds. 

Bezoekersonderzoek in het Masterplan onderschrijft de relevantie en het toekomst-potentieel van Het 

Nederlands Vestingmuseum. Het museum trok in 2019 ruim 21.500 bezoekers, die afkomstig waren 

uit: 

 

▪ Regio Gooi en Vechtstreek 25% 

▪ Bovenregionaal/landelijk 55%. 

▪ Internationaal 20% 

 

De samenstelling van de bezoekers/gezelschappen aan het museum is: 

 

▪ Familie met kinderen 56% 

▪ Met partner/vrienden 28 % 

▪ Alleen 7% 

▪ Onderwijs of Collega’s 9% 

 

Opvallend zijn het relatief groot aantal gezinnen dat het museum bezoekt en de bovenregionale 

herkomst. Met een scherpere profilering en vernieuwing van de museale inrichting afgestemd op deze 

doelgroep, valt een groei te realiseren ten opzichte van het huidige aantal bezoekers van 21.500. 

 

In lijn met de landelijke trend is er een toename in het aantal bezoekers met een Museumkaart ten 

opzichte van bezoekers die gewoon een kaartje kopen aan de entreekassa. De afgelopen jaren is het 

percentage bezoekers met een museumkaart gestegen naar 51% ten opzichte van het totaal aantal 

bezoekers. Zoals te zien is in de Winst & Verliesrekening resulteert dit in lagere inkomsten uit 

entreegelden omdat het museum hiervoor een lagere vergoeding ontvangt. 

 

Via het online reserveringsysteem op de website kunnen bezoekers een activiteit reserveren, zoals een 

rondleidingen, vaartocht, schoolbezoek, bedrijfsuitje of kinderfeestje.  

 

Het museum heeft met name bezoekers van buiten de regio met een maximale reistijd van een uur. 

Ongeveer 20% bestaat uit buitenlandse bezoekers/toeristen. De meeste bezoekers komen met een 

partner of gezin. 

 

Doelstelling: het museum streeft in de beleidsperiode naar het verhogen van de bezoekersaantallen 

naar 30.000 bezoekers per jaar. Hiervoor zullen de marketinginspanningen moeten worden vergroot 

(zie Marketing). 
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Financiën 

Stichting Het Nederlands Vestingmuseum genereert ca. 50% van haar omzet uit publieksinkomsten, 

een gemiddeld percentage in de museale sector. Deze inkomsten zijn afkomstig uit entreegelden, 

activiteiten, horeca, museumwinkel en in beperkte mate locatieverhuur. De resterende 50% procent 

ontvangt het museum van de Gemeente Gooise Meren in de vorm van een exploitatiesubsidie. Het 

museum draaide over de afgelopen jaren gemiddeld break-even, met af en toe een kleine winst of 

verlies. Het Eigen Vermogen is positief. Voor een nadere toelichting op de financiën verwijzen wij naar 

de meest recente jaarrekening, die door onze account is voorzien van een beoordelingsverklaring. 

 

Fondsenwerving 

Het Nederlands Vestingmuseum is aangewezen op externe fondsen om haar ambities voor de 

vernieuwing van het museum te realiseren. Via de Vriendenstichting zullen extra donateurs worden 

geworven. Daarnaast zullen subsidieaanvragen worden gedaan bij particuliere fondsen als het 

Mondriaan Fonds, De Bank Giro Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, etc. 

 

Doelstelling: Het museum streeft naar een structureel positief bedrijfsresultaat en opbouw van 

financiële reserves om tegenvallers op te kunnen vangen en (vervangings-) investeringen te kunnen 

doen. De eenvoudigste manier om meer omzet en winst te genereren, is door een toename van het 

aantal bezoekers te realiseren. Als organisatie die een exploitatiesubsidie ontvangt, zullen we hierover 

het gesprek moeten aangaan met de gemeente om te voorkomen dat positief bedrijfsresultaat wordt 

gekort op de jaarlijkse subsidie.  
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Marketing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5 P’s van de marketingmix; Product, Plaats, Promotie, Prijs, Personeel zijn onze instrumenten om 
zo veel mogelijk Publiek naar het museum te krijgen. Het publiek is onze doelgroep en valt onder te 
verdelen in een aantal subdoelgroepen: 
 

• Regulier Museumpubliek (Ingetogen Aqua); leeftijd 25 - 85 jaar 

• De Actievelingen (Uitbundig Geel); ouders met kinderen tot ca. 12 jaar 

• De Avontuurlijken (Paars); premiumgroep die voor iets bijzonders komt (verhuur) 

 
De doelgroep ‘12-25 jaar’ wordt bovenstaand buiten beschouwing gelaten omdat zij uit zichzelf 
nauwelijks musea bezoeken. Bij scholieren wordt de keuze voor een museumexcursie genomen door de 
docent of de schoolleiding. 
 
Publiek waar we ons op richten: 
 

• Geïnteresseerden in cultuur, erfgoed, natuur en geschiedenis 

• Actief en vitaal (wandelaars, fietsers) 

• Ouders met jonge kinderen 

• Scholen (groep 7, 8 PO en 1,2 VO) 

• Recreatieve Dag-bezoekers 

• Buitenlandse toeristen 

• Bedrijfsuitjes 
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Product 
 
Als museum bestaat ons kernproduct uit de volgende elementen: 
 

• Erfgoedlocatie 

• Collectie 

• Vaste Expositie 

• Tijdelijke Tentoonstellingen  

• Educatie 

 
Productattributen 
 
Naast de bovengenoemde categorieën producten hebben we ook productattributen die ons 
kernproduct versterken en waarde toevoegen voor de bezoeker.  
 

• Rondleidingen 

• Rondvaarten 

• Kanonschoten 

• Bezoekersfolder 

• Audiotour (via App) 

• Evenementen; Schuttersdagen, re-enactment 

• Locatieverhuur 

• Winkelassortiment 

• Horeca 

 

Plaats 
 
Met betrekking tot plaats maken we onderscheidt tussen: 
 

• Vestigingsplaats (geografisch) 

• Verkoopplaats 

 
Vestigingsplaats 
Naarden is centraal gelegen in Nederland en hierdoor een makkelijk bereisbare locatie voor een grote 
doelgroep. Gelegen aan de snelweg A1, is Naarden perfect bereikbaar met de auto. Er is ook voldoende 
gratis parkeergelegenheid in de nabijheid van het museum. 
 
In Naarden-Vesting is verkeer met touringcars niet toegestaan. Hierdoor is het museum voor 
touroperators minder interessant. Door de lange looptijd naar parkeerplaats Abri of Industrieterrein 
Gooimeer-Zuid, is een bezoek tijdrovend. 
 
De openbaar vervoer infrastructuur is matig; er rijdt 2x per uur een streekbus naar NS Station Naarden-
Bussum. Ondanks dat Amsterdam absoluut gezien dichtbij ligt, is een transfer Amsterdam-Naarden-
Vesting, relatief tijdrovend en complex. Hierdoor is Naarden-Vesting minder interessant voor toeristen 
die een short visit brengen aan Amsterdam. 
 
In relatie tot de vestigingsplaats kunnen we ons het best richten op bezoekers die met eigen vervoer 
komen: per auto of fiets. 
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Verkoopplaats 
 
De erfgoedlocatie bastion Turfpoort is feitelijk het museum. Het terrein heeft een specifiek karakter 
met enkele nadelen: 
 

• Ligging aan rand van de vestingstad trekt geen passanten 

• slecht zichtbaar vanaf de openbare weg 

• Terrein is gevoelig voor weersinvloeden 

• Museale routing is verwarrend voor bezoekers 

• Geen aparte binnenruimtes voor locatieverhuur 

 

Promotie 
 
Het Nederlands Vestingmuseum beschikt over een zeer bescheiden marketingbudget. Promotie vindt 
voornamelijk plaats via de eigen website en Social Media (Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram). 
In het afgelopen jaar is het museum vrijwel dagelijks actief op Instagram. Het aantal volgers is hierdoor 
aanzienlijk toegenomen naar 1370 (peildatum: 1 februari 2022). Hiermee bevindt ons museum zich in 
de middenmoot van het drukke speelveld van een kleine 20 musea/erfgoedlocaties met een militair 
thema. 
 
Daarnaast worden activiteiten gepromoot via externe web portals zoals; visitgooivecht.nl; 
naardernieuws.nl; iamsterdam.nl; forten.nl; anwb.nl; dagjeuit.nl; museumkaart.nl; museum.nl, 
oudehollandsewaterlinie.nl en nieuwehollandsewaterlinie.nl. 
 
De afgelopen jaren is er een gratis huis-aan-huis krant verspreid via uitgeverij Ediat onder alle inwoners 
van de gemeente Gooise Meren. De productiekosten en verspreiding worden geheel betaald uit de 
advertentie-inkomsten, het museum verzorgt de redactionele pagina’s. Sinds 2021 is de krant niet 
meer uitgegeven omdat het voor de uitgever gedurende de corona lockdowns niet mogelijk was om 
advertenties te werven bij toeleveranciers en bedrijfsleven. 
 
Voor bezoekers is er een bezoekersfolder beschikbaar met een plattegrond en beschrijving van het 
museumterrein en gebouwen, zowel in het Nederlands als in het Engels.  
 
Sinds 2018 wordt er meer aandacht besteed aan Point-of-sale marketing en signing: er zijn 
vlaggenmasten en  kanonnen geplaatst langs de openbare weg, om meer zichtbaarheid te creëren. 
Met banners aan de afrastering, worden tentoonstellingen en tijdelijke exposities onder de aandacht 
gebracht. Verder wordt met de verzending van persberichten getracht ‘free publicity’ te generen voor 
evenementen en tentoonstellingen op het museum. 
 
 
Doelstellingen Marketing Verbeterpunten: 

• Ontwikkelen eenduidige huisstijl en profilering 

• Up-to-date houden website /implementatie Engelstalige website 

• Marketing afstemmen op verschillende doelgroepen (ingetogen aqua, uitbundig geel, paars) 

• Promotiecampagne opzetten richting scholen lidmaatschap Canon van Nederland 

• Budget voor advertenties Evenementen (zekerheid van publicatie). 

• Wervingscampagne donateurs/vrienden opzetten 
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Samenvatting Beleidsdoelstellingen 2021-2025 
 

1. Vergroten publieksbereik 

2. Versterken museale aanbod en kerntaken 

3. Toekomstbestendige exploitatie  

4. Professionaliseren organisatie 

5. Verbeteren bezoekersfaciliteiten 

 
 

1. Vergroten publieksbereik 

 
Het Nederlands Vestingmuseum trekt jaarlijks 20.000-25.000 bezoekers. Hiermee valt het 
museum volgens de indeling van de Museumvereniging in de categorie kleine musea. Na de 
Corona Lockdown, trok het museum in de zomermaanden van 2020 en 2021 veel bezoekers, 
veelal meer dan in de vergelijkbare perioden met voorgaande jaren. De toegenomen 
belangstelling willen we in de komende 5 jaar uitbouwen naar structureel 30.000 
museumbezoekers per jaar. 
 

2. Versterken museale aanbod en kerntaken 

 
Erfgoedlocatie 
Naarden-Vesting is een rijksmonument en is als onderdeel van de Hollandse Waterlinies in 
2021 toegevoegd aan de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Bastion Turfpoort en de 
ondergrondse kazematten als erfgoedlocatie, vormen het belangrijkste onderdeel van ons 
museale product. Het bastion bevindt zich nog grotendeels in oorspronkelijke staat uit de 17e 
eeuw. In 2021 is gestart met een gefaseerde herinrichting waarbij het authentieke karakter 
van de erfgoedlocatie wordt versterkt. 
 
Collectie 
Het digitaal ontsluiten van museumcollecties is een belangrijke voorwaarde die gesteld wordt 
door het Museumregister. Het museum wordt in het collectiebeheer bijgestaan door een 
medewerker die één dag per week wordt gedetacheerd door de samenwerkende musea in de 
Gooi & Vechtstreek, op kosten van de Regio Gooi & Vecht. Het Vestingmuseum gaat de Adlib-
software upgraden naar de nieuwste versie Axiell Collections. De topstukken uit de collectie 
van het museum zijn gepubliceerd op de website ‘Collectie Nederland’. Er is een separaat 
Collectiebeleidsplan opgesteld. In samenwerking met de Gooise Musea en de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed zal ook een Collectie Hulp Verleningsplan worden ontwikkeld. 
 
Lamo 
De collectie omvat ook objecten die voor het museum niet relevant zijn, doordat ze geen link 
hebben met Naarden of de militaire historie uit de tijdvakken waar het museum over verhaalt. 
Indien deze objecten wel museale waarde hebben, dienen ze te worden afgestoten volgens 
de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). Objecten die geen museale waarde hebben 
mogen worden afgestoten zonder restricties. Hiermee kan de collectie van meer dan 5.000 
objecten worden teruggebracht. 
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Expositie museale objecten 
De expositie van de museale objecten is sinds eind 2021, onderverdeeld naar tijdvak, 
ondergebracht in  Kazemat IJ. Er zijn nieuwe stofdichte en slagvaste vitrines aangeschaft die 
voldoen aan de hoogste museale standaard. 
 
Historische verhalen 
De vestingbouwkunde is een nicheonderwerp met een kleine doelgroep. Naarden kent echter 
een aantal historische krijgsmomenten die van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling 
van de vestingwerken van Naarden. Bureau XPEX heeft in 2019 een Masterplan geschreven 
met het advies om deze verhalen als uitgangspunt te nemen en te vertellen in de context van 
de vaderlandse geschiedenis. Hier kunnen bezoekers zich makkelijker mee identificeren. De 
ontwikkeling van de vestingwerken Naarden loopt hier als rode draad doorheen en dient als 
exemplarisch voorbeeld voor de vestingbouwkunde als geheel.  
 

• Kazemat A: Bloedbad van Naarden 1572 – Tachtigjarige Oorlog 

• Kazemat Z: Beleg van Naarden 1673 – Gouden Eeuw 

• Kazemat W: Beleg van Naarden 1814 – Napoleontische Tijd 

• Kazemat IJ: Museumobjecten en Naarden als onderdeel van de Hollandse Waterlinies 

 
Voor het vertellen van de verhalen gaan we gebruik maken van videoprojecties op de 
gewelven van de kazematten in combinatie met audiofragmenten in het Nederlands en 
Engels. Dit concept gaat uit van het creëren van beleving. 
 
Audiotour 
In 2021 is er een nieuwe audiotour geïntroduceerd in het Nederlands en Engels. Dit is mogelijk 
gemaakt met subsidies van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht. In verschillende audiofragmenten wordt context en duiding gegeven over de vorm, 
functie en historie van de erfgoedlocatie. De audiotour bestaat momenteel uit 10 
geluidsfragmenten. Hier worden er nog 5 aan toegevoegd voor objecten op het buitenterrein. 
De audiotour zal ook benut worden in combinatie met de videoprojecties in de kazematten. 
 
Educatie 
Educatie, het overdragen van informatie ter lering en vermaak, is een andere kerntaak van 
een museum. De doelgroep bestaat in feite uit alle museumbezoekers en niet alleen uit 
scholieren. 
 
De leerdoelen van de Canon van Nederland voor de vensters Napoleon en Koning Willem I, 
zijn geborgd in de huidige tentoonstelling over het Beleg van Naarden 1814. Bij aanpassing 
van de vaste exposities zal deze informatie worden aangeboden doormiddel van 
audiofragmenten bij de videopresentaties. 
 
Nieuwe educatieve programma’s voor scholen hoeven niet hoogdravend en complex te zijn; 
de lesstof krijgen de leerlingen immers aangeboden op school. De schoolexcursies naar het 
museum dienen om de lesstof aanschouwelijk te maken en vooral om met de scholieren een 
leuke activiteit te doen. 
 
Door de coronapandemie en lockdown heeft het museum in 2020 en 2021 vrijwel geen 
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scholen ontvangen voor excursies. Er is contact gezocht met Omgevingseducatie Gooi en 
Vechtstreek om ons educatieaanbod onder de aandacht te brengen bij de scholen in de regio. 
Behalve de canonvensters zullen we nadrukkelijk de museumlocatie als onderdeel van de 
Hollandse Waterlinies en Unesco Werelderfgoed onder de aandacht brengen van scholen. Het 
vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming), waar erfgoed deel van uitmaakt, is namelijk een 
en veel grotere motivatie voor schoolexcursies dan het vak geschiedenis. 
 

3. Toekomstbestendige exploitatie  

Het museum streeft naar een structureel positief bedrijfsresultaat en financiële 
weerbaarheid. De eenvoudigste manier om meer omzet en winst te genereren, is door een 
toename van de bezoekersaantallen en een verhoging van de entreeprijs. De start van de 
gefaseerde herinrichting van het museum in 2021 en de nieuwe audiotour, verbetert de 
bezoekersbeleving en rechtvaardigt een verhoging van de entreeprijs vanaf 2022:  
 

• Voor volwassen stijgt de entreeprijs van € 9,50 naar € 10,50 

• Voor kinderen stijgt de entreeprijs van € 5,25 naar € 5,75 

 
Het aantal mensen dat het museum gratis bezoekt met een Museumkaart is de afgelopen 
jaren aanzienlijk toegenomen: van ca. 35% in 2016 naar boven de 50% in 2020. Het museum 
ontvangt hiervoor een vergoeding van ca. 60% t.o.v. het reguliere entreetarief. Een verhoging 
van de entreeprijs resulteert dus ook in een verhoging van de inkomsten via de Museumkaart. 
 
Voor de continuïteit van Het Nederlands Vestingmuseum dient er ‘winst’ te worden gemaakt. 
Zodat het museum kan investeren in het up-to-date houden van museum, dat tegemoet komt 
aan de wensen en verwachtingen van het publiek. 
 
Investeringsbudget 
Het museum is begonnen met de implementatie van beleidsdoelstelling 2; het versterken van 
het museaal aanbod. Het museum heeft in 2020 en 2021 namelijk subsidies ontvangen om 
het museum en de tentoonstellingen aan te passen aan de coronasituatie.  
 

Provincie NH/Gemeente Gooise Meren € 59.800,- 

Mondriaan Fonds € 60.457,- 

Kickstart Cultuurfonds € 37.950,- 

Prins Bernhard Cultuurfonds € 4.000,- 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht € 4.000,- 

Totaal ontvangen subsidies € 166.207,- 

 
De subsidies van het Kickstart Cultuurfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het Waterschap 
zijn ‘geoormerkte subsidies’ met een doelbestemming. De € 37.950,- van het Kickstart 
Cultuurfonds dient te worden besteed aan videopresentaties, de bijdragen van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en Waterschap zijn reeds besteed aan informatiepanelen op het 
buitenterrein en de audiotour. In de jaarrekening van 2020 is verder een bedrag van € 42.000,- 
opgenomen als reservering, dat in 2021 geïnvesteerd moeten worden. 
 
De resterende subsidies à € 78.257,- kunnen vrij besteed worden; ten bate van de exploitatie 
of om te investeren in het aanpassen van de locatie en de museale presentatie. 
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4. versterken organisatie 

 
De exploitatie van het museum is ondergebracht in Stichting Het Nederlands Vestingmuseum. 
De stichting hanteert het bestuursmodel met onbezoldigde bestuursleden. De stichting heeft 
3 personeelsleden in dienst die de staf van het museum vormen: 
 

• Directeur (1,0 FTE) 

• Hoofd Technische Dienst (1,0 FTE) 

• Coördinator Vrijwilligers en Boekingen (0,8 FTE) 

 
De 3 stafleden zijn verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van het bestuursbeleid. 
Zij houden zich naast de museale beheerstaken met name bezig met de backoffice op het 
gebied van administratie, planning, programmeren, boekingen, marketing en facilitaire zaken. 
Naast de stafleden zijn bij het museum zo’n 65 vrijwilligers actief, vooral in verschillende 
publieksfuncties: 
 

• Kassa/winkelmedewerker 

• Gidsen en/of Schipper 

• Kanonniers 

• Technische Dienst en Collectiebeheer 

 
Het vrijwilligersbestand bestaat, net als bij veel andere musea, voornamelijk uit senioren. 
Door vergrijzing vallen vrijwilligers uit of stoppen omdat hun fysieke- of mentale gesteldheid 
het niet langer meer mogelijk maken vrijwilligerswerk te doen. Naast senioren bestaat het 
vrijwilligersbestand uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
De aanwas van nieuwe vrijwilligers is beperkt; personen die zich b.v. in de coronaperiode 
hebben aangemeld, zijn inmiddels weer grotendeels teruggekeerd in het reguliere 
arbeidsproces. De maatschappelijke houding t.o.v. vrijwilligerswerk is de afgelopen jaren ook 
gewijzigd. Mensen gaan later met pensioen, zijn kapitaalkrachtiger en vitaler dan vroegere 
generaties en zijn minder bereid om zich te committeren voor vaste dagen. Dit vormt al enkele 
jaren een groot probleem in de weekends en de vakantieperioden, hierdoor is de staf vaak 
genoodzaakt om operationeel bij te springen. Juist op de momenten dat het druk is op het 
museum zijn veel vrijwilligers niet beschikbaar of kunnen de werkbelasting niet aan.  
 
Met de huidige staf en vrijwilligers valt het museum nu nog net te exploiteren. Het museum 
is echter beperkt in haar mogelijkheden en het afbreukrisico is hoog: door de geringe omvang 
van de staf, zijn specialistische functietaken niet of nauwelijks overdraagbaar. Uit oogpunt van 
continuïteit en het minder kwetsbaar maken van de organisatie, is het noodzakelijk om taken 
die verband houden met de openstelling van het museum te professionaliseren. Vrijwilligers 
dienen hierbij een ondersteunde rol te hebben. Om dit mogelijk te maken dient het 
omzetniveau van het museum structureel naar een hoger niveau te worden gebracht.  
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5. Verbeteren bezoekersfaciliteiten 

 
Museumentree 
Door het verplaatsen van de museumentree in 2020, betreden bezoekers al het terrein 
voordat ze bij de entreekassa zijn. Om ‘wild bezoek’ te voorkomen is het entreepad afgezet 
met hekwerken om bezoekers richting kassa te leiden. Ondanks deze voorziening blijft het 
intensief om toezicht te houden op het voorkomen van ‘wild bezoek’. Het een paar meter naar 
voren halen van het klaphek dat nu op het Terreplein staat, zou hierin verbetering kunnen 
brengen. 
 
Om de zichtbaarheid van het museum vanaf de openbare weg te verbeteren, dient de 
vermelding van de museumnaam te worden verplaatst. Nu is deze tekst aangebracht op het 
schuifhek, bij opening van het museum is het hek echter open waardoor de tekst niet zichtbaar 
is. Dit kan eenvoudig worden verholpen door het aanbrengen van de tekst op een gelaste 
boog die de entree overspant.  
 
Bezoekersfaciliteiten 
In 2019 is de vernieuwde museumshop & café in gebouw X geopend. Hierdoor is het aantal 
zitplaatsen in het museumcafé aanzienlijk uitgebreid. In 2020 is hier tevens de entreekassa 
ondergebracht om te kunnen voldoen coronarichtlijnen. Dit was in 2019 uiteraard niet 
voorzien, zodat de huidige indeling van de entreebalie niet optimaal is. 
 
Bij de huidige bezoekersaantallen zijn faciliteiten zoals de terrascapaciteit en het aantal 
toiletten al nauwelijks toereikend. Bij een toename van de bezoekersaantallen, dienen deze 
faciliteiten op aanzienbare termijn te worden uitgebreid en vernieuwd. 
 
Routing 
Een logische chronologische routing langs de kazematten is op het bastion niet mogelijk, 
zonder geforceerde routebordjes. De huidige bewegwijzering is niet duidelijk genoeg en 
gedateerd. Deze dienen daarom vervangen te worden. 
 

 


