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Burchten in de Middeleeuwen
De geschiedenis van burchten

De hoogtijdagen van burchten begonnen ongeveer 1000 jaar geleden en 
eindigde 500 jaar daarna. De allereerste burchten waren eenvoudige houten 
torens die door de vijanden afgebrand konden worden. Vanaf de 12e eeuw be-
gon men burchten van steen te bouwen.
Burchten werden niet alleen door de heren van de burcht, diens familie en 
gepeupel bewoond, maar bood ook bescherming voor de bevolking van het 
omliggende land.
Een burcht was autonoom en onafhankelijk, ze was als een stad ingericht 
met werkplaatsen, putten, tuinen, een kapel, waterreservoirs en vele andere 
faciliteiten. Tegelijkertijd echter, hielden de sterke muren en andere 
beschermingsvoorzieningen, zoals grachten, de aanvallen van de vijand tegen.

De bouw van een burcht

De eerste stap naar een nieuwe burcht was, om een geschikte plaats te vinden. 
De burcht moest op een verhoogde plek worden gebouwd in de buurt van een 
rivier.
Pas daarna begon de planningsfase en werd het grondvlak van de burcht met 
stokken op het grondstuk gemarkeerd.
Pas daarna kon men met de daadwerkelijke bouw van de burcht beginnen. De 
mensen die in de omgeving woonden werden gedwongen arbeid te verrichten 
(herendienst) en te helpen met de bouw van de burcht. Hiervoor ontvingen zij 
bescherming in geval van oorlog.
Vaak duurde het tot 20 jaar, voor een burcht in al zijn glorie klaar afgewerkt 
was.
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1. Wat was de eerste stap bij het bouwen van een burcht?

Bouwmaterialen aanvoeren
Een bouwmeester opdracht geven
Het vinden van een geschikte plaats

2. Hoeveel jaar geleden, begonnen de hoogtijdagen van burchten?

100 jaar geleden
1000 jaar geleden
5000 jaar geleden

3. Wat ontvingen de mensen voor de herendienst?

Geld
Voedsel
Bescherming

4. Welke veiligheidsvoorzieningen hadden Burchten?

Muren en grachten
Prikkeldraad
Geen

5. Wat gebeurde er in de planningsfase van de bouw van de burcht?

Aanvoeren van bouwmaterialen
Zoeken van een geschikte locatie
Het grondvlak van de burcht werd gemarkeerd

6. Waaruit bestonden de eerste burchten?

Hout
Steen
Leem


