
Vakmensen

HISTORISCHE COLLECTIE KORPS VELDARTILLERIE 
Starten bij
Fletcher Hotel Epe
Dellenweg 115
8161 PW   Epe

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★
Rollator :★ ★ ★
Rolstoel :★ ★

Op maandag 24 april 2023 verblijven wij op twee locaties.
Het ochtendprogramma vindt plaats in het Fletcher Hotel te Epe.

Bereikbaarheid
Het Fletcher Hotel Epe is met OV zeer slecht bereikbaar. Wij vragen dan ook bij het opgave formulier 
aan de autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij bushalte Politiebureau Epe. 
En hopen die te koppelen aan degenen die met de bus komen. 

Met OV neemt u vanaf NS station Apeldoorn de EBS bus 210 richting Zwolle via Epe/Heerde en de 
A50 tot bushalte politiebureau Epe. Of vanaf NS station Zwolle de EBS comfortRRReis 304 richting 
Apeldoorn via Hattem/Heerde tot bushalte politiebureau Epe.
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto neemt u op de A28 Amersfoort of Zwolle de afslag 16 ‘t Harde en nu volgt u de borden 
richting Epe op de N309. Na ongeveer 4 kilometer slaat u linksaf de Zuidweg op. Na ongeveer 3,5 
kilometer gaat u rechtsaf de Dellenweg op. Na ongeveer 3 kilometer ziet u aan de rechterkant het 
Fletcher Hotel liggen.

Komt u over de A50 dan neemt u de afslag 28 Heerde. En neem nu de N 794 richting Epe. U bent nu 
op de Heerderweg. Net in Epe gaat u rechtsaf de Dellenweg in. Na ongeveer 2 kilometer ziet u aan 
de linkerkant het Fletcher Hotel liggen.
Parkeren is bij beide locaties gratis.

Na de lunch vertrekken we naar het Artilleriemuseum. Daar melden we ons als groep en na het tonen 
van onze legitimatiebewijzen (paspoort of ID-kaart) worden we in groepen rondgeleid door de 
verschillende gebouwen. We verblijven op een militair terrein en moeten ons aan hun voorschriften 
houden. Dus niet fotograferen of filmen op plaatsen waar het verboden.

De Historische Collectie Korps Veldartillerie, ook bekend als “Het Artilleriemuseum”,  geeft een 
treffend beeld van de geschiedenis van het Wapen der Artillerie en in het bijzonder die van het Korps 
Veldartillerie (KVA). Het KVA is bij Koninklijk Besluit aangewezen de oprichtingsdatum van het Corps 
Artillerije (het oudste korps van de Koninklijke Landmacht, opgericht in 1677) te blijven gedenken.
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De locatie
De expositie is ondergebracht in verschillende paviljoens. Het zijn prachtige rijksmonumenten (anno 
eind 19e eeuw), gelegen in een park in Engelse landschapsstijl op de 60 meter hoge ‘Knobbel’. Hier 
heeft u een schitterend uitzicht over het heidelandschap van de Noord-Veluwe.

U krijgt een beeldend overzicht van:
• de ontwikkeling van de artillerietechniek;
• voorbeelden van geschut en munitie door de eeuwen heen;
• Artillerie-eenheden en hun operationele inzet;
• Artillerie uitrusting, waaronder fraaie uniformen;
• specifieke thema’s uit de historie van de Nederlandse Artillerie;
• schitterende diorama’s die een beeld schetsen van historische situaties.

Geschiedenis van de artillerie 
Al in de vroegste tijden construeerde de mens werktuigen waarmee brokken steen en andere 
projectielen over een grote afstand richting de vijand konden worden geslingerd. Een goed 
voorbeeld hiervan is de katapult die werd gebruikt bij belegeringen van steden en forten.

Met de komst van het buskruit vanaf het midden van de veertiende eeuw, werd de te overbruggen 
afstand en ook de vernietigingskracht van het projectiel vergroot. Uit deze tijd stammen de eerste 
kanonnen, mortieren en de eerste granaten  (met brandbare mengsels gevulde stenen kogels). 

In de loop der tijd is de artillerie aan allerlei verbeteringen onderhevig. Vanaf de achttiende eeuw 
krijgen de vuurmonden groeven in de schietbuis, zodat de (noppen)projectielen een meer stabiele 
baan krijgen. Alle kanonnen zijn dan nog, op enkele prototypen na, voorladers, zodat het laden met 
dergelijke ‘trekken en velden’ een intensief en tijdrovend werk was.

Pas aan het einde van de negentiende eeuw ontwikkelde men het achterlaadgeschut. Hierdoor kon 
niet alleen sneller worden geladen en geschoten, maar in combinatie met de ‘trekken en velden’ ook 
nauwkeuriger worden geschoten. Ook de ontwikkelingen in het kruit en de dosering ervan heeft in de 
laatste eeuwen de nodige veranderingen ondergaan, waardoor de vuursteun steeds beter en anders 
werd ingezet op het gevechtsveld.
Ook mobiliteit speelt een grote rol. De ontwikkeling van de rijdende artillerie, aanvankelijk met 
paarden, later gemotoriseerd heeft beslist een grote invloed gehad op het optreden van de artillerie.

Meld je hier aan
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