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Fort Kudelstaart is al meer dan 100 jaar een begrip 
in Aalsmeer en omgeving. Al die tijd is er niet 
veel met het fort gedaan. Sterker nog; jarenlang 
was deze parel afgesloten voor publiek. En dat 
is zonde! Achter de gesloten hekken gaat een 
groot eiland schuil en een fort uit 1906 met grote 
cultuurhistorische waarde. Werelderfgoed!

De grootste plas van Nederland, prachtig omsloten 
door charmante dorpen als Leimuiden, Aalsmeer 
en Kudelstaart, is het kloppende hart in de regio. 
Zowel op het water als langs de oevers speelt zich 
van alles af. Soms groots en meeslepend, dan weer 
feestelijk, intiem of persoonlijk. Iedere omwoner 
heeft ongetwijfeld mooie, boeiende, verdrietige 
of spannende verhalen te delen. Dat wordt het 
vertrekpunt voor de ontwikkeling van een van de 
meest markante locaties aan de Westeinderplas: 
Fort Kudelstaart.

Liefde voor het fort

Dankzij de grenzeloze ambitie van Martijn de 
Liefde, winnaar van de Europese aanbesteding 
in 2018 waar voor dit project een zorgvuldig 
opererende ondernemer met slagkracht werd 
gezocht, wordt het fort in de komende jaren 
teruggegeven aan de bewoners rondom de plas, 
de bezoekers van ver en dichterbij en vooral 
waterminnende liefhebbers.
“Water staat centraal in onze plannen, het is niet 
voor niets dat water als de blauwe grondstof van de 
21e eeuw wordt omschreven”, aldus Martijn. Over 
zijn plannen vervolgt hij: “Op dit moment wordt 
door de gemeente de laatste hand gelegd aan het 
bestemmingsplan. Hierover moet de gemeenteraad 
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nog een besluit nemen. Pas na goedkeuring van dit 
plan gaat het Zeilfort team de omgevingsvergunning 
aanvragen met definitief ontwerp.” 

“Het fort wordt gerevitaliseerd tot een rustig, 
hoogwaardig en grensverleggend watersportfort 
met slapen, eten en ontmoeten”, stelt Martijn, 
die zichtbaar opbloeit als hij over de toekomst 
van het fort spreekt. “De Stelling was ruim een 
eeuw geleden al een uniek en innovatief concept. 
De nieuwe ontwikkeling van het fort neemt dat 
gegeven mee in de toekomstplannen.” 

Serge Schoemaker architects heeft het Masterplan 
Zeilfort vormgegeven voor het Zeilfort Team.  
Kijk voor meer info over het fort en de plannen op 
www.zeilfort.nl of scan de QR code.
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