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Het fort Kudelstaart bevindt zich aan de rand 
van de Westeinderplassen. Het is het enige fort 
in Nederland dat over zo’n groot binnenmeer 
beschikt. Ondernemer Martijn de Liefde schreef 
zich in om dit gebied te herontwikkelen. “Ik wil het 
fort graag ontwikkelen tot een plek voor prachtig 
watersportcentrum, voor roei- en zeilwedstrijden, 
en recreëren op de plassen. Bovendien heb ik er 
altijd van gedroomd om een clubhuis te hebben”, 
begint hij lachend te vertellen. “Een plek waar 

mensen samenkomen en elkaar ontmoeten. 
Gewoon, laagdrempelig met een hapje en een 
drankje.”
Een prachtig plan werd uitgedacht. Wie in de 
toekomst het fortterrein op komt rijden, treft aan 
de linkerkant van het gebouw 28 hotelkamers 
aan. Er is een kleine wellness voor de gasten en 
uiteraard een mooie lobby en een lounge. Aan de 
rechterzijde komt een mooi restaurant met terras 
op het Terreplein, evenals enkele vergaderruimten. 

Eeuwenoud fortgebouw  
wordt icoon voor de watersport

Ontmoeten, varen,  
vergaderen, eten, overnachten 

Martijn de Liefde maakt van Fort Kudelstaart een prachtige watersportlocatie met eindeloos veel mogelijkheden. 
Hij kan niet wachten om het honderdvijftien jaar oude gebouw te transformeren naar een plek voor verbinding en 
ontmoeting. De grote ontwikkelingen laten nog even op zich wachten, maar vanaf het vaarseizoen ‘21-‘22 zijn er 
mogelijkheden voor samenwerking. Wie interesse heeft, kan zich melden. 

Martijn de Liefde:  
“Op naar een volgende mijlpaal.”
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Ligplaatsen in de jachthaven

Rondom het fort en de fortterreinen worden 
tachtig extra aanlegplaatsen gerealiseerd. We 
hebben nu plaats op de wachtlijst. Zodra de 
werkzaamheden aan de haven mogen worden 
gestart, kunnen ook de mensen op de wachtlijst 
worden geplaatst. Met uitzicht op deze jachthaven 
komt ook het museumcafé, waarbij tevens een 
terras gerealiseerd wordt. ”Dat wordt het clubhuis 
dat ik zo graag wilde”, stelt Martijn vol trots. “Hier 
kunnen passanten van de jachthaven even wat 
drinken en kun je gewoon met je zeilpak naar 
binnen. Dat geeft allemaal niets.”

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Het bestemmingsplan werd met overweldigende 
meerderheid -19 stemmen voor en slechts 3 tegen- 
aangenomen door de gemeenteraad Aalsmeer. Het 
lanceren van zo’n groots plan heeft juridisch flink 
wat voeten in aarde. “Pas als het bestemmingsplan 
onherroepelijk is”, legt Martijn uit, “gaan we de 
voorbereidingen voor het verkrijgen van een 

omgevingsvergunning starten. Een volgende 
mijlpaal.”
Om ervoor te zorgen dat alle gasten en bezoekers 
van het Zeilfort op eigen terrein kunnen parkeren 
en om parkeeroverlast te voorkomen, wordt een 
parkeerkelder gerealiseerd. “Die parkeerkelder 
brengen we aan onder de dikke zandwal die 
er ligt ter bescherming van het fort. Zodra de 
parkeerbak geplaatst is, brengen we de aarden 
verdedigingswal weer terug. Dit gebouw is Unesco 
Werelderfgoed, dus we hebben de opdracht om 
alles intact te laten.”  

De trotse  
ondernemer laat zijn 
toekomstplannen zien.
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Zeilfort Kudelstaart

Perceel = 58'598 m2
Eiland = 14'722m2
Bestaande bebouwing = 2'478m2
Uitbreiding (bovengronds) = 2'789m2
Parkeergarage (ondergronds)= 7'401m2

01. Receptie/ kantoor 
     (Horeca5, 181m2)
02. Ontmoeting en vergaderen
     (Zalenaccomodatie, 341m2)
03. Havencafé + keuken 
     (Horeca3, 176m2)
04. Museum 
     (Cultuur/recreatie, 163m2)
05. Toiletten 
     (Havenfaciliteiten, 81m2)
06. Hotelkamers -19
     (Horeca5, 1089m2)
07. Spa/ Welness /Fitness
     (Cultuur/recreatie, 274m2)
08. Toiletten 
      (Havenfaciliteiten, 90m2)
09. The Flyer Bar 
      (Horeca2, 130m2)
10-11. Restaurant Abel Tasman + keuken 
      (Horeca2, 390m2)
12-13. Drakenzaal + Regenboogzaal 
      (Zalenaccomodatie, 579m2)
14. Groepszaal/ woonkeuken 
      (Horeca5, 117m2)
15. Vergaderruimten, multifunctioneel
      (Zalenaccomodatie, 191m2)
16. Verenigings- /groepskamers- 9 
      (Horeca5, 420m2)
17.  Terras havencafe 
      (Terras, 196m2)
18. Terras restaurant Abel Tasman 
      (Terras, 300m2)
19. Terras / hoteltuin (alleen hotelgasten) 
      (Terras, 300m2)
20. Patio en zwembad 
      (Horeca5, 88m2)
21. Parkeergarage (ondergronds) 
     (6'422m2)
22. Passantenhaven
     (50 ligplaatsen)
23. Jachthaven
     (200 ligplaatsen)
24. Jollensteiger
     (60 jollen)
25. Starttoren
     (Havenfaciliteiten, 49m2)
26. Uitkijkplatform
     (300m2)

Functies 

Bestemmingen 

Ontwerp (BVO) Max.*
Horeca2 = 520m2 1'000m2
Horeca3 = 176m2 300m2
Horeca5 = 1'895m2 (28 kamers) 28 kamers
Zalenaccomodatie = 1450m2 1'650m2
Cultuur/ recreatie = 437m2 800m2
Terrassen = 796m2 800m2

*) Conform bestemmingsplanregels

Overig: havenfaciliteiten
en ondergeschikte functies
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Bent u benieuwd naar de plannen  
voor het fort? Zie www.zeilfort.nl
Wilt u contact met Martijn de Liefde:  
graag per e-mail via  deliefde@zeilfort.nl 

Wilt u op de wachtlijst voor een ligplaats?
Contact de havenmeester op  
havenmeester@zeilfort.nl of 06 - 107 676 30

Martijn kan niet wachten op het moment 
dat er volle bedrijvigheid op het fortterrein 
is. “Deze geweldige plek willen we nu al 
delen”, zegt hij. “Daarom zoeken we naar 
ondernemers die het leuk vinden om een van 
de ruimtes in het fort te huren. We hebben 
prachtige ruimtes die zich uitstekend lenen 
voor kleine bedrijven. De ruimtes zijn tijdelijk 
te huur gedurende de planperiode (het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning). 
Het is dus wel tijdelijk! Misschien dat deze 
plek passend kan zijn bij een van de jonge 
ondernemers uit het programma ZAAI of 
Aalsmeer Lokaal. Ik zou het leuk vinden 
om met hen hierover van gedachten te 
wisselen.” 

Pop-up:  
Fort in de Steigers

TEKST Rosanne Kok  |  FOTO'S Martine Goulmy  |  ILLUSTRATIES Serge Schoemaker Architects

01  Receptie / kantoor (181 m2)
02  Ontmoeting en vergaderen (341 m2)
03 Havencafé + keuken (176 m2)
04  Museum (163 m2)
05 Toiletten (81 m2) 
06 19 Hotelkamers (1089 m2)
07 Spa / Welness /Fitness (274 m2)
08 Toiletten (90 m2) 
09 The Flyer Bar (130 m2)
10-11  Restaurant Abel Tasman + keuken  (390 m2)
12-13  Drakenzaal + Regenboogzaal  (579 m2) 
14 Groepszaal / woonkeuken (117 m2)
15  Vergaderruimten, multifunctioneel (191 m2)
16 9 Verenigings- / groepskamers (420 m2)
17 Terras havencafe (196 m2)
18  Terras restaurant Abel Tasman (300 m2)
19 Terras / hoteltuin alleen voor hotelgasten (300 m2)
20 Patio en zwembad (88 m2)
21 Ondergrondse parkeergarage (6.422 m²) 
22  Passantenhaven met 50 ligplaatsen
23 Jachthaven met 200 ligplaatsen
24 Jollensteiger voor 60 jollen
25  Starttoren (49 m2)
26  Uitkijkplatform (300 m2)
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