
Grote overdekte weergang: (achter glazen deur) de balken kunnen naar 
buiten geschoven worden, om extra weergangen te maken voor de verdediging.

Jachtkamer: * 5  ga op je knieën zitten, spreek de belofte uit
(zie tekst op vitrine). Als u de kinderen een zacht tikje op de schouder geeft, is de 
ridderslag compleet. Stempel dubbel en dwars verdiend, hoor maar!
Later kunnen de kinderen hun naam op de oorkonde schrijven.

De terugweg voert langs de Kemenade (5), via de trap naar beneden, 
waar u uitkomt in de winkel (geopend van 1 april - 1 november) met een 

uitgang naar de binnenplaats.

* 1  rechtsboven verfkruiden; rechtsonder geneeskruiden; rechtsmidden sierkruiden; 
linksonder keukenkruiden.
* 2  wortel, sla, kool,bonen.

* 1  adelaar, giervalk, sakervalk

Tot slot plakken de kinderen de plaatjes op de kaart Muiderslot. Wij 
hopen dat het bezoek aan het Muiderslot voor iedereen geslaagd was en 

danken u voor uw medewerking!

HANDLEIDING BEGELEIDERS  (BO)
(MET VAN 1 APRIL TOT 1 NOVEMBER BEZOEK AAN TUINEN EN VALKENIER)

• U bent gedurende het gehele bezoek verantwoordelijk voor uw groep.
• Als begeleider bent u herkenbaar door middel van het duidelijk zichtbaar dragen 

van de begeleiderssticker.
• Begeleiders helpen de leerlingen met hun speurtocht en houden toezicht.

TIPS VOOR EEN OPTIMAAL BEZOEK:
• Wacht  eerst met alle groepjes  op het pad, waar  een medewerker van het Mui-

derslot iedereen welkom heet en eventueel nog aanwijzingen geeft. 
• Neem een plattegrond mee (onder de poort), die u naast het door de school gemaakte 

draaiboekje kunt gebruiken. Of u kunt een plattegrond downloaden.
• Houd het draaiboek/programma bij de hand, en let zelf op de tijd: ca. 30 min. per 

onderdeel. Totaal: ca. 3 uur, inclusief een pauze met uw groepje.
• Vertel de kinderen hoe zij hun speurtocht gaan gebruiken. 

In de Torenroute per ruimte één of meer opdrachten doen of vragen beantwoorden 
(d.m.v. stickers). In de Ridderroute zijn op diverse plekken stempels te verdienen 
door het doen van een opdracht. 
De stempels komen op de oorkonde in het opdrachtenboekje. Bij de Valkenier en de 
Tuinen beantwoorden zij vragen (d.m.v. stickers).

• Lees de speurtocht mee en laat de kinderen ter plekke de opdrachten uitvoeren en de 
vragen beantwoorden. 
De opdrachten en antwoorden vindt u hierna aangegeven met een *.

• Houd a.u.b. zoveel mogelijk rekening met de Slotregels (zie borden).
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8 WELKOM OP HET MUIDERSLOT
U begeleidt een groepje van max. 8 kinderen, die ieder een speurtochtboekje
meekrijgen. Het programma bestaat uit 5 onderdelen naar keuze (Torenroute, 
Ridderroute, Valkenier, Tuinen, Waterschild Paviljoen), die u zelfstandig met uw groepje 
bezoekt. Eventueel is dit aangevuld met een Rondleiding of een Museumles. Wij vragen 
graag uw aandacht voor het volgende:



Deze route staat in het teken van aanval en verdediging van het Muiderslot. 
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Overdekte weergang: hier verblijven de soldaten die het kasteel moeten 
verdedigen.
* 1  rood schild met wit kruis.
* 2  kruisboog, hellebaard, zwaard . * 3  schietgat.

Herautenkamer: dit was de ruimte van de heraut, die alles weet over vlaggen 
en wapenschilden en van wie die zijn.
* 4   geel schild met rode leeuw.  * 5  Utrecht.
* 6   hand. * 7  vijf uur.

Zolderweergang Poorttoren: hier sta je hoog boven de poort en de ophaal-
brug. Door de werpgaten kan van alles naar beneden gegooid worden:
stenen en emmers met hete brij en olie. (Spel: per tweetal ca. 3 minuten.)
* 8  soldaat.  * 9  steen

Doodlopende Weergang (en Lange Weergang): de soldaten konden 
vanaf de dikke muren het kasteel verdedigen.
* 10  verborgen werpgat.  * 11  kanteel.

Muurwachtersverblijf: loop door naar de Zuidertoren over de nieuwe brug.
De weergang was eigenlijk doodlopend, omdat het kasteel in stukken verdeeld 
was. Zo kon ieder stuk apart verdedigd worden. (Zie maquette Muiderslot).
* 12  brug.

Brugwachtersverblijf: hier staat een spel: verdedig het Muiderslot! Er kun-
nen 8 leerlingen tegelijk deelnemen. Succes! (Spel: per achttal 1 x spelen.)
* 13  steen, zwaard, pijl (en boog).
* 14  kerker.  * 15  schatkist.

Deze route is gericht op het leven in de Riddertijd, met speciale aandacht voor 
graaf Floris V, de bouwheer van het Muiderslot. Ook wordt de hoogste toren 

beklommen, de Westertoren van 25 meter hoog.
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Kerker: In de middeleeuwen werden hier mensen opgesloten die hun straf af 
moesten wachten. Dit waren lijfstraffen.

Floriskamer (38 treden): Hier heeft graaf Floris misschien gevangen gezeten.
Daarna werd hij ontvoerd en vermoord. Bekijk de oorkondes en de tekst over 
graaf Floris in het grote boek op tafel.
* 1  maak een stempel op de oorkonde in het boekje.

Nok Westertoren (45 treden hoger): prachtig uitzicht over de Vecht en 
IJsselmeer, de vroegere Zuiderzee, het forteiland Pampus, IJburg en andere delen 
van Amsterdam. Het Muiderslot staat op een slimme plek aan het water.
Vroeger was er een tol in de Vecht, daar moesten schepen tol betalen om naar 
Utrecht te varen.

Hoge Torenkamer: aandacht voor Floris als o.a. burchtenbouwer: hij had wel 
zes kastelen en hij woonde in het grafelijk paleis in Den Haag (Ridderzaal!)
Bekijk de schoolplaten Toernooispel en Middeleeuwse stad.

Voorzolder: vanuit de Westertoren naar het Hoge Huijs. Graaf Floris reisde veel 
en nam van alles mee in kisten. Zie de tekst aan de wand.

Kemenade/kleedkamer: * 2  doe een nar/gravin/graaf na (ga achter het 
instapkostuum staan). Stempel verdiend!
Ook kunnen 2 (of meer indien mogelijk) kinderen zich omkleden in middeleeuwse 
kleding, die zij mogen aanhouden in de Wapenzaal.
NB Bij drukte vervalt helaas het verkleden.

Wapenzaal: * 3  speel het Toernooispel en verdien een stempel.
(Spel: per tweetal 1 x, dan wisselen.) * 4  druk het harnas (aan het helmenrek) om-
hoog en voel hoe zwaar het is. Stempel verdiend!
Extra opdrachten: schiet met de kruisboog in de roos. Til het zwaard omhoog.


