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Vestingstad
Een vestingstad is een militair verdedigbare stad,
gelegen op een strategische plaats aan een grens of een
samenkomst van belangrijke land- of waterwegen.
In de loop der jaren zijn vele vestingsteden uitgebreid
en gemoderniseerd. De stad werd verdedigd door er
muren of later aarden wallen rondom heen te leggen.
De toegangen konden worden afgesloten door middel
van stadspoorten. De wallen konden verdedigd worden
met handvuurwapens en werden veelal bovendien
versterkt met bolwerken, waar vandaan de poorten met
kanonnen beveiligd konden worden. De verdediging
werd nog effectiever gemaakt door er grachten omheen
te leggen. Voor de poorten werden dan valbruggen
aangebracht. In de gracht werden voor de poorten
ravelijnen aangebracht als extra bescherming. Binnen
de vesting vond men kazernes, arsenalen en beschut
onder een grondpakket, bomvrije kruitmagazijnen in de
hoofdwal. Tijdens mobilisaties werden veelal extra
soldaten bij de burgers ingekwartierd.

Naarden vanuit de lucht

Bij veel steden zijn, vooral in de negentiende eeuw,
'ontmanteld' nadat de verdedigingswerken hun functie
verloren, om plaats te maken voor de uitbreiding van de
stad. De Vestingwet uit 1874 maakte dit mogelijk.
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De Maaspoort in vestingstad Grave

Lijst van Nederlandse vestingsteden en versterkte steden
Lijst van Belgische vestingsteden en versterkte steden
Oud Nederlands vestingstelsel
Zie de pagina over Vestingen voor meer informatie over vestingwerken en de kenmerken van een vestingstad
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