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(Zeil)fort Kudelstaart zal in onze plannen worden gerevitaliseerd tot een 
bruisend en grensverleggend watersportfort. Het thema WATER komt op vele 
manieren terug in het Zeilfort. Zeilen en verblijven vormen de verbindende 

elementen van het fort.
Het forteiland zal worden opengesteld voor publiek, en roei- en zeilwedstrijden 
en bijeenkomsten van culturele en sportieve aard worden mogelijk. Met onze 
passie en ambitie wordt het fort in originele staat teruggebracht en behouden 

voor de toekomst. 

PASSIE EN AMBITIE
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Zeilfort Kudelstaart, 115 jaar lang 
afgesloten voor het grote publiek, wordt 
een multifunctioneel watersportcentrum. De 
aantrekkingskracht wordt gevormd door het 
in ere herstelde cultuurhistorische karakter 
van het fort en een brede verbinding met de 
zeilsport. 

In een dynamische atmosfeer wisselen de 
diverse publieksactiviteiten elkaar af. De 
sfeer van het eiland, de directe ligging aan 
de Westeinderplassen en de faciliteiten 
vormen een magneet voor de eenheidsklassen 
van het Nederlandse zeilwedstrijdcircuit. 
Zeilfort Kudelstaart kan zich meten met 
wedstrijdhavens zoals Medemblik en 
Scheveningen. Lokale culturele evenementen 
krijgen bij het fort een podium in een 
historische en natuurlijke omgeving. 

De toegankelijkheid van het forteiland is 
gewaarborgd door de verborgen aanleg van 
een grote parkeergarage onder het maaiveld. 
Maximale parkeercapaciteit wordt bereikt, 
zonder dat dit zichtbaar is op het eiland. De 
oorspronkelijke contouren van het fort worden 
in ere hersteld en de cultuurhistorische 
uitstraling blijft behouden. Visuele vervuiling 
door zichtbare auto’s, bebouwing of 

VISIE OP HET FORT - Inspiratie door verbinding

anderszins, wordt bewust vermeden: het 
originele aanzicht van het fort blijft behouden. 

De cultuurhistorische en monumentale 
waarden worden niet alleen aan de buiten- 
maar ook aan de binnenzijde gerespecteerd. 
Zo worden de manschapslokalen hersteld 
en zal de duurzaamheid van het fort onder 
andere worden ondersteund door het weer in 
gebruik nemen van de reinwaterkelders voor 
het grijswatercircuit. 
Het onderbrengen van nieuwe functies in de 
oorspronkelijke dijklichamen waarborgt een 
exploitatie zonder het aanzicht te schaden. 
Dankzij de herbestemming en de daarmee 
gepaard gaande renovatie wordt het fort 
behouden voor de toekomst.

De architectonische vormgeving zet 
in op contrast tussen oud en nieuw. 
De nieuwbouw zal bewust modern zijn 
vormgegeven, waardoor de tijdslagen 
zowel buiten als binnen, duidelijk leesbaar 
blijven. Het originele Fort bij Kudelstaart zal 
integraal behouden blijven. Het robuuste 
en minimalistische karakter zal door de 
architectonische toevoegingen nog fraaier tot 
zijn recht komen. 

De roei- en zeilwedstrijden geven het 
fort extra aantrekkingskracht en maakt 
het forteiland buitengewoon geschikt als 
nieuw zeilcentrum met alle kansen die 
daarbij horen. Zeilfort zal lid worden van 
het Watersportverbond. De potentie van 

het Zeilfort zal verder worden versterkt 
door de samenwerking met ‘Aalsmeer 
Lokaal’, Stichting De Bovenlanden Aalsmeer, 
Waterfront Aalsmeer en De Westeinderscheg, 
lokale ondernemers en organisaties. 

Door alle activiteiten op het forteiland komen 
ook de Westeinderplassen nog sterker op de 
kaart te staan.

Aalsmeer Lokaal
Het online platform voor Aalsmeerse 
ondernemers. Op dit platform komen 
business, banen en events bij elkaar. 
Zo wordt gestimuleerd om lokaal zaken 
te doen.

Waterfront Aalsmeer
Het project Waterfront is bedoeld om 
de beleving van de Westeinderplassen 
te intensiveren en het aanzicht van de 
‘kustlijn’ te verfraaien.

De Westeinderscheg
“Een groene corridor door de 
metropoolregio van Noord naar 
Zuid. Binnen dit project krijgen 
verstedelijking en landschap een 
nieuwe invulling met mogelijkheden 
voor wandelen, fietsen en varen”, 
zegt mevrouw Esther Rommel, 
gedeputeerde van Noord-Holland.

Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer
Deze stichting zet zich in voor het 
behoud van het Bovenlandengebied. 
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Het fort in Kudelstaart maakt deel uit 
van de Stelling van Amsterdam. Deze 
verdedigingslinie is een 135 kilometer lange 

VISIE OP DE OMGEVING

verdedigingslinie rondom Amsterdam, 
aangelegd tussen 1880 en 1914. De Stelling 
bestaat uit 42 forten, 4 batterijen en een 
groot aantal dijken en sluizen op een afstand 
van 15 tot 20 kilimeter van Amsterdam. 
Hiermee konden de polders vóór de 
verdedigingslinie onder water gezet worden 
(geïnundeerd). Sinds 1996 behoort de Stelling 
tot het UNESCO Werelderfgoed. 
De Stelling is een uniek waterwerk en daarom 
zal Fort Kudelstaart worden ontwikkeld tot 
Zeilfort Kudelstaart, een soort watermuseum 
en waterfort, waar je kunt verblijven, eten 
en ontmoeten, maar wel met behoud van de 
aanwezige cultuurhistorische en ecologische 
waarden.
Het wordt ontwikkeld tot een hoogwaardige 
watersportlocatie. In de Stelling van 
Amsterdam was water het verdedigingsmiddel, 
tegenwoordig is water belangrijk, want je 
kunt het gebruiken als energie, koeling, om te 
drinken, ermee te spoelen en te douchen. De 
historische verbinding wordt in ons concept 
optimaal benadrukt. Zeilfort Kudelstaart 
betekent een economische impuls van vele 
miljoenen euro’s voor de economie van 
Aalsmeer.
Het feit dat het hier een Rijksmonument, 
een UNESCO-monument en met name 
een fort van de Stelling van Amsterdam 

betreft, is een belangrijk onderdeel in de 
publiekscommunicatie. Aansluiting zal daarom 
gezocht worden bij de betreffende organisaties 
rondom de Stelling van Amsterdam. 
Juist door het betrekken van de lokale 
bevolking in de exploitatie en in het verzorgen 
van de educatie aan scholen, recreanten 
en toeristen ontstaat lokale betrokkenheid 
en context. Het exploitatieconcept op het 
forteiland is gebaat bij positieve bekendheid 
van de Westeinderplassen. Samenwerking 
met lokale ondernemers (Aalsmeer Lokaal)
en met de  Stichting De Bovenlanden 
Aalsmeer, Waterfront Aalsmeer en De 
Westeinderscheg zullen zeker een impuls 
zijn voor de bekendheid van Aalsmeer, de 
Westeinderplassen en het Zeilfort.
De fysieke invloed op de omgeving van het 
fort zal beperkt zijn. Door de ondergrondse 
parkeergarage wordt bereikt dat het 
autoverkeer naar het fort direct geleid wordt 
over de toegangsdam, langs de keelzijde van 
het fort en uit het zicht verdwijnt.
Een goede verkeersdoorstroming en een 
afgeschermde in- en uitrit verzekeren dat 
de geluids- en parkeeroverlast minimaal 
zullen zijn. De aparte laad-en-loszone op de 
landtong voor het forteiland zal plek bieden 
aan wedstrijdzeilboten evenals auto’s ter 
bevoorrading van de horeca. 
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Het Zeilfort heeft, tegen het decor van 
één van de mooiste natuurgebieden van 
Nederland als ook één van de meest 
geschikte binnenwateren van Nederland, 
de unieke mogelijkheid om uit te groeien 
tot vooraanstaand zeilwedstrijdcentrum 
zowel als natuur- en recreatief centrum 
met haar charmante positionering in de 
Westeinderscheg. 
De roei-en zeilactiviteiten zullen, afhankelijk 
van de verschillende doelgroepen, zowel 
recreatief als competatief van aard zijn en er 
zullen zowel trainings- als wedstrijdactiviteiten 
worden gerealiseerd.
De faciliteiten van onder meer 28 hotelkamers 
en de gunstige ligging ten opzichte van 
Schiphol maken tevens meerdaagse 
activiteiten mogelijk. Het aantrekken 
van buitenlandse groepen is hiermee 
waarschijnlijk. Naast het versterken van 
onze functie vormt dit internationale karakter 
tevens een uitstekende promotie van de 
Westeinderscheg en de Aalsmeer-regio in het 
buitenland.
Spoedig zal de jeugdzeilwedstrijdopleiding 
van het Fort zowel regionaal als nationaal 
een leidende rol gaan spelen in de bekende 
opleidingsklassen van het Watersportverbond. 
Daarnaast moet het Fort als kenniscentrum 
fungeren voor volwassen zeilers en 

ROEI- EN ZEILACTIVITEITEN

klassenorganisaties. Voor deze groepen 
worden ook actief ontwikkelingsprogramma’s 
opgezet.

Instructeur en coach wedstrijdzeilers
Om de kwaliteit van het programma en de  
samenwerking met het Watersportverbond te 
waarborgen, wordt het watersport-programma 
uitgevoerd onder leiding van de zeer ervaren 
topcoach Stefan de Vries. 

De Vries is tevens betrokken bij een aantal 
Watersportverbond-talentontwikkelingspro-
jecten en heeft ook ervaring met roeipro-
jecten.Parallel aan de zeilactiviteiten zullen 
er roeiactiviteiten worden ontplooid. Het uit-
gangspunt hierbij is een laagdrempelige in-
stap en naast intensieve sportrecreatie een 
sociale functie in de directe omgeving van het 
Zeilfort. Ook zijn er mogelijkheden voor team-
building en incidentele groepsactiviteiten.
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Voor roei- en zeilwedstrijden is uiteraard 
een starttoren nodig. Het hebben van een 
starttoren en het gebruik ervan heeft een 
duidelijke functie. Niet alleen vormt het een 
markant herkenningspunt vanaf het water, 
maar het maakt de wedstrijdactiviteiten ook 
een stuk publieksvriendelijker. Bij gebruik van 
de starttoren voor start- en finish is een deel 
van de wedstrijd al een stuk inzichtelijker voor 
publiek.

ONTWERPEN STARTTOREN

Ontwerpen voor een starttoren
Zeven studenten van de Academie van 
Bouwkust in Amsterdam hebben, onder 
begleiding van master plan-architect Serge 
Schoemaker, een studie gedaan naar de 
mogelijke vormgeving van de starttoren. 
Het geeft een mooi beeld van het scala aan 
mogelijkheden. Hoe de definitieve toren eruit 
gaat zien, zal in de vervolgfase van het project 
worden bepaald.

Design: Thorsten Schlossmann

Design: Ties Booisma Design: Carol Nobbe

Design: Marie-Stella Livrieri

Design: Iris de Mooij

Design: Coco Vink

Design: Nathalie Koren
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FUNCTIES IN HET KORT

15. Vergaderruimten, multifunctioneel   
      (Zalenaccomodatie, 191 m2) 
16. Verenigings- /groepskamers- 9 (Horeca5,  
     420 m2) 
17. Terras havencafe (Terras, 196 m2) 
18. Terras restaurant Abel Tasman (Terras, 
      300 m2) 
19. Terras / hoteltuin (alleen hotelgasten) 
      (Terras, 300 m2) 
20. Patio en zwembad (Horeca5, 88 m2) 
21. Parkeergarage (ondergronds) (6’422 m2) 
22. Passantenhaven (50 ligplaatsen) 
23. Jachthaven (200 ligplaatsen) 
24. Jollensteiger (60 jollen) 
25. Starttoren (Havenfaciliteiten, 49 m2) 
26. Uitkijkplatform (300 m2) 

01. Receptie/ kantoor (Horeca5, 181 m2) 
02. Ontmoeting en vergaderen     
      (Zalenaccomodatie, 341 m2) 
03. Havencafé + keuken (Horeca3, 176 m2) 
04. Museum (Cultuur/recreatie, 163 m2) 
05. Toiletten (Havenfaciliteiten, 81 m2) 
06. Hotelkamers -19 (Horeca5, 1089 m2) 
07. Spa/Welness/Fitness (Cultuur/recreatie,  
      274 m2) 
08. Toiletten (Havenfaciliteiten, 90 m2) 
09. The Flyer Bar (Horeca2, 130 m2)
10-11. Restaurant Abel Tasman + keuken   
      (Horeca2, 390 m2) 
12-13. Drakenzaal + Regenboogzaal    
      (Zalenaccomodatie, 579 m2) 
14. Groepszaal/woonkeuken (Horeca5,117 m2) 
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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 = 1111m2 2'000m2
Cultuur/ recreatie = 437m2 800m2
Terrassen = 796m2 800m2

*) Conform bestemmingsplanregels

Overig: havenfaciliteiten
en ondergeschikte functies
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Indeling plangebied Zeilfort Kudelstaart 
Perceel = 58.598 m2*    
Eiland = 14.722 m2

Bestaande bebouwing = 2.478 m2 
Uitbreiding (bovengronds) = 2.789 m2 
Parkeergarage (ondergronds)= 7.401 m2 

Bestemmingen 
Ontwerp (BVO)    Max*
Horeca2 = 520 m2   1.000 m2

Horeca3 = 176 m2    300 m2

Horeca5 = 1.895 m2    (28 kamers) 
Zalenaccomodatie = 1.450 m2  1.650 m2
Cultuur/ recreatie = 437 m2  800 m2

Terrassen = 796 m2   800 m2

*) Conform bestemmingsplanregels 
Overig: havenfaciliteiten en ondergeschikte 
functies 
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Het Zeilfort Kudelstaart wordt een puur en 
stoer gebouw waarbij de originele details 
gewaarborgd blijven die de Stelling van 
Amsterdam zo uniek maken. Een goede 
exploitatie is van levensbelang om dit 
hoogwaardige plan te kunnen realiseren. 
Alleen door combinatie van de diverse 
activiteiten is er voldoende exploitatieomvang 
om de diverse faciliteiten te 
kunnen realiseren. 

Het concept zal voldoen aan de gestelde 
ruimtelijke randvoorwaarden en het 
onderhoud en beheer van het fort zijn 
gewaarborgd in het exploitatieconcept.
De keelzijde van het fort wordt gebruikt 
voor een hotel van 28 tot 40 kamers, een 
bar, ontmoetingsplaats, een museum en 
een lounge-gelegenheid. In het dijklichaam 
aan het terreplein komen ook hotelkamers, 
evenals kleine vergaderruimtes en een 
opdeelbare grote multifunctionele zaal 
en groepsruimtes. Het terreplein zelf zal 
functioneren als terrasruimte.

Er dienen geen grote veranderingen gedaan te 
worden aan het oorspronkelijke fort. Uitgangs-
punt is dat de grondlichamen wordt ontgra-
ven, voorzien van bebouwing en daarna weer 

GEBRUIK VAN HET FORT EN DE LOCATIES

worden afgedekt met grond en gras waardoor 
de originele landschappelijke structuur 
terugkomt. De enige aanpassingen aan het 
monument zijn de doorgangen ter ontsluiting 
van hotel, restaurant, ontmoetingsruimtes en 
ondergrondse parkeergarage.

Logistiek is alles bereikbaar via de kelder 
en zijn alle vluchtwegen gewaarborgd. 
Met de kennis en ervaring opgedaan bij 
Fort van Hoofddorp laat de initiatiefnemer 
met zijn team zien dat dit ambitieuze 
revitalisatieproject succesvol uitgevoerd 
kan worden. Met de dynamiek van roei- en 
zeilwedstrijden en horeca is een efficiënt en 
succesvolle exploitatie mogelijk. 

Jachthaven (5, 8, 17, 21-26)
De jachthaven wordt opengesteld voor 
passanten, roei- en zeilwedstrijden, 
ligplaatshouders en wandelend publiek. De 
capaciteit voor vaste ligplaatshouders wordt 
vergroot met 80 ligplaatsen. Door het toelaten 
van passanten wordt het forteiland zowel 
vanaf de weg als vanaf het water toegankelijk. 
In de jachthaven komen een trailorhelling 
en jollensteigers voor wedstrijdboten, een 
starttoren en een heus kanon uit de Eerste 
Wereldoorlog.0 10m
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13. Regenboogzaal
14. Groepszaal/ woonkeuken
15. a-b Vergaderruimte
15. c     Toiletten
15. d     Uitkijkpost en verenigingskamer
15. e-f  Stapelbedden (soldatenkamers)
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Overzicht fortactiviteiten
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07. Spa/ Welness /Fitness
08. Toiletten
09. The Flyer Bar
10. Restaurantkeuken
11. Restaurant Abel Tasman
12. Drakenzaal

16. Verenigings- /groepskamers (9)
17. Terras havencafé
18. Terras restaurant Abel Tasman
19. Terras / hoteltuin (alleen hotelgasten)
20. Patio en zwembad
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Zeilerslounge en museumcafé (3, 4)
Ontmoetingsplaats waarin alle originele 
bouwkundige onderdelen mooi  
zichtbaar zijn en dé plek voor de educatie 
over de Stelling van Amsterdam. Tevens 
vertrekpunt voor georganiseerde 
rondleidingen over het thema  WATER.

Kleedkamers en havenfaciliteiten (5, 6)
Ten behoeve van de watersport worden 
faciliteiten geboden, zoals douches, 
toiletten, kleedkamers, lockers en een 
gymzaaltje.

Havenkantoor (1)
De havenmeester is het eerste 
aanspreekpunt voor alle ligplaatshouders,  
deelnemers aan roei- en zeilwedstrijden.

Zeilforthotel (1, 16, 19,20)
Het Zeilfort krijgt in totaal 28 tot 40 hotelkam-
ers in de oorspronkelijke soldatenaccommoda-
ties aan de keelzijde van het fort, alsmede in 
de grondlichamen aan de frontzijde van het 
fort, direct achter het hoofdgebouw. 
De voormalige manschapslokalen zijn dus-
danig ingericht, dat de symmetrie en de de-
tails van het fort terug te vinden zijn in het 
interieur van de hotelkamers. De voormalige 
techniekgang wordt gebruikt om alle leidingen 
in weg te werken. 
In de grondlichamen aan de frontzijde worden 

nieuwe hotelkamers gesitueerd, die vanaf 
het hoofdgebouw en het terreplein toeganke-
lijk zijn. Per cluster van 7 kamers wordt een 
opening in het dijklichaam gemaakt voor da-
glicht en toegankelijkheid. Daarnaast komt er 
een smalle lichtstraat in het grasdak die het 
bestaande fort en de nieuwbouw verbindt en 
daarmee daglicht toelaat. Hierdoor wordt de 
oorspronkelijke fortmuur, die ruim 100 jaar 
aan het zicht was onttrokken, weer zichtbaar. 
Het oorspronkelijke fort wordt daardoor ook 
in de nieuwbouw op een bewuste manier 
beleefd. De hoofdontsluitingsgang met li-
chtstraat, gelegen tussen oud- en nieuwbouw, 
wordt gebruikt om zowel de hotelkamers als 
de multifunctionele zalen van binnenuit te ont-
sluiten.

Restaurant Abel Tasman en clubhuis 
(10, 11, 18)
De horecafunctie met terras, 
uitzichtsplatform en clubhuis voor de 
zeilsport, beschikt over een ruim aantal 
zitplaatsen. Het restaurant biedt een unieke 
mix waar lokale bevolking, zakenmensen, 
bezoekers, hotelgasten en watersporters 
samenkomen. De bijzondere ligging van het 
restaurant, met verzonken terras en twee 
weidse doorkijken via de flankkazematten 
richting de Westeinderplassen, biedt een 
verbindend element tussen de watersport 
en het fort.

FlyerBar (9)
De FlyerBar is vernoemd naar de 
wereldberoemde Conny van Rietschoten, 
hij is een lichtend voorbeeld van iemand die 
het wedstrijdzeilen op de kaart zette. De 
poternezaal wordt ingericht als een bar en 
fungeert als centraal trefpunt in het fort. 

Receptie van het Zeilforthotel (1)
Een ander centraal onderdeel in het 
complex is de receptie voor hotelgasten en 
bezoekers.

Spa, wellness en gym (7)
Bij het hotel wordt een kleine spa en 
wellness gerealiseerd voor hotelgasten en 
lokale bevolking (met lidmaatschap). Voor 
de zeilers en de lokale bevolking en zeilers. 
Deze locaties zijn optimaal geïntegreerd in 
de betonnen structuren van het fort en zijn 
gesitueerd in de parkeerkelder.

Vergaderruimten en trainingslokalen (2, 
12-15)
De Drakenzaal en de Regenboogzaal kunnen 
worden samengevoegd. Ruim zestig meter 
fortmuur wordt als een uniek element in de 
fortgang naar de vergaderzalen zichtbaar 
gemaakt, door middel van een verborgen 
lichtstraat in het grasdak. Met een trap naar 
het dak wordt het uitzichtplatform bereikt 
vanuit het restaurant.

De zalen zullen onder andere worden 
aangewend als trouwlokatie, en voor voor 
vergaderingen, prijsuitreikingen en trainingen, 
ontmoetingen en presentaties. 
De bezoekers parkeren in de parkeergarage 
en kunnen met trappen en lift direct in de 
ontvangstruimte van deze zalen komen. 
De ruimtes en de parkeergarage zijn ook 
toegankelijk voor mindervaliden.

Parkeergarage
Een van de grootste uitdagingen van het 
project is de parkeercapaciteit op het 
fort vanwege de complexe ligging in de 
omgeving. Door een grote ondergrondse 
parkeerkelder met 210 plekken voor auto’s en 
20 plekken voor motoren wordt dit opgelost. 
Er zal een fietsenstalling op maainiveau 
worden gerealiseerd. Tevens 25 vaste 
buitenparkeerplaatsen en mogelijkheid voor 
60 zeiltrailers. Door de volledig aan het zicht 
onttrokken garage ontstaat eveneens een 
goede routing en logistiek op het eiland voor 
de bevoorrading van hotel, restaurant en de 
catering.
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RUIMTE VOOR ONTMOETING
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HUIDIGE PLATTEGROND
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Beoogd wordt om in de periode na 
bestemmingsplanwijziging de exploitatie van 
het forteiland direct een impuls te geven door 
het organiseren van roei- en zeilwedstrijden. 
Ondanks dat in deze periode de beoogde 
faciliteiten nog niet aanwezig zijn, zullen 
georganiseerde wedstrijden het forteiland 
en de aanstaande restauratie regionale 
bekendheid geven. Deze periode is van 
groot belang om het imago op te bouwen 
en de bekendheid te vergroten, die na de 
bouwkundige oplevering een succesvolle start 
van de exploitatie mogelijk maakt. 

PLANNING

Maart

2019 2021

medio 2024augustusmei

Start samenwerking Besluit omgevingsvergunning Start bouw

20232020

Besluit bestemmingswijziging

december

2022

Officiële opening

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Definitieve gunning

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Voorbereiding publiekrechtelijke procedures

Indienen aanvraag bestemmingswijzigingsprocedure

Doorlooptijd bestemmingswijzigingsprocedure

Afloop bezwaartermijnen

Indienen aanvraag omgevingsvergunning

Verkrijging besluit omgevingsvergunning

Tekenen erfpachtovereenkomst

Bouw- en inrichtingsperiode

Einde bouwperiode, begin opstart exploitatie

Officiële opening Zeilfort Kudelstaart

2024202320212018 2019 2020 2022
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Uit het rapport van de Bouwhistorische 
verkenning van Fort Kudelstaart door 
Hylkema Erfgoed: “In het algemeen kan 
worden gesteld dat aan de ruimtes een hoge 
monumentwaarde kan worden gekoppeld 
vanwege het gave karakter. Bij verschillende 
ruimtes zijn nog elementen aanwezig die 
het functioneren van het fort zichtbaar 
maken, zoals waterreservoirs, natuurstenen 
gootstenen en de keuken met natuurstenen 
aanrecht. Veel binnendeuren zijn nog 
aanwezig, evenals houten puien die ruimtes 

OMGANG MONUMENTALE & CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

en worden weer zichtbaar vanaf het 
terreplein. 

• De bekistingsstructuur, zoals die bij het 
gieten van het oorspronkelijke beton 
is ontstaan, zal in het interieur extra 
benadrukt worden.

• De poterne blijft in de robuuste staat.
• Enkele kleine manschapkamers worden 

in ere hersteld als groepsaccommodatie, 
eventueel met inwerkingstelling van de 
privaatnissen buiten en de wasbakken.

• De flankkazematten en hefkoepelgebouwen 
worden geïntegreerd in de parkeergarage.

• De originele verlichting zal zoveel als 
technisch mogelijk worden hersteld.

• De elektraleidingen zullen worden voorzien 
van marinekabels om de oorspronkelijke 
uitstraling te benaderen. 

• De keelzijde van het fort zal worden 
gerestaureerd en verkrijgt de 
oorspronkelijke uitstraling.

• De vluchtgebouwen in het dijklichaam 
zullen worden gerestaureerd en voor 
museale doelstellingen ingezet.

• De reinwaterkelders zullen in functie 
worden genomen als grijswatercircuit. 

• De uitkijkkoepel wordt gerestaureerd en in 
functie hersteld.

• Deuren, ramen, kozijnen en luiken worden 
behouden en gerestaureerd. 

In de exploitatie wordt uitgegaan van 
een duurzame ontwikkeling, waarbij 
het fort tijdens de totale ontwikkeling 
in een dusdanige (nieuw-)staat wordt 
gerestaureerd dat vervolgens een normale 
onderhoudssituatie van kracht is voor het 
gehele fort. Het technisch beheer zal in eigen 
beheer worden uitgevoerd en op regelmatige 
basis. Door de continue exploitatie van 
het gehele fort zal het onderhoud een 
onlosmakelijk onderdeel van de exploitatie 

MEERJARIG BEHEER- EN ONDERHOUDSPLAN

zijn. Om een goede exploitatie te waarborgen 
voor de toekomst zijn diverse aanpassingen 
nodig die in het plan zijn opgenomen. Een fort 
uitsluitend restaureren zonder toevoegingen is 
financieel onhaalbaar.

Hoewel de Bestemmingswijziging nog 
niet is goedgekeurd, is al wel voortvarend 
gestart met de verschillende onderzoeken 
die nodig zijn voor het aanvragen van de 
Omgevingsvergunning. 

van gangen scheiden. Deze elementen 
zijn behoudenswaardig en van hoge 
monumentwaarde. 

De bestaande dijk- en grondlichamen van het 
forteiland zijn op dit moment niet meer in 
originele vorm. Beoogd wordt om de originele 
vorm terug te krijgen. De enige aanpassingen 
hierin zijn de openingen in de grondlichamen, 
waardoor de nieuwbouw ontsloten wordt en 
daglicht kan toetreden tot de vergaderzalen 
en hotelkamers. Het terreplein komt hierdoor 

weer mooi in het groen te liggen en wordt 
met de terrassen nieuw leven ingeblazen. Het 
fortlandschap wordt tijdens de ontwikkeling 
weer zoveel mogelijk in originele vorm 
teruggebracht.”

Fort Kudelstaart zal grondig worden 
gerestaureerd waarbij alle originele contouren 
teruggebracht worden. De ruime mate waarin 
de originele details van Fort Kudelstaart 
bewaard zijn gebleven, is bijzonder. Deze 
historische details zijn een belangrijk 
onderdeel van het exploitatieconcept. 
In ieder geval worden de navolgende 
details uitdrukkelijk betrokken in het 
restauratieconcept:
• De robuustheid van het oorspronkelijke 

fort wordt benadrukt met het blootleggen 
van de verborgen buitenmuren in de 
multifunctionele zalen en hotelkamers.

• In de parkeergarage zullen de 
funderingscontouren en -elementen van het 
fort zichtbaar worden voor alle bezoekers.

• De originele details in de geschutskoepels, 
zoals de schietluiken, schietopeningen, 
schaalverdelingen enzovoorts, worden 
gerestaureerd en vormen straks 
een integraal onderdeel van het 
interieurconcept. 

• De hefkoepelgebouwen worden ontgraven 
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SAMENWERKINGSPARTNERS

ONTWIKKELINGSPARTNERSHet is uitdrukkelijk de bedoeling van de initiatiefnemer om Zeilfort Kudelstaart op de kaart te zetten in de Metropool Regio Amsterdam, zowel in 
de recreatieve als de zakelijke sector. Het ondernemingsplan voor het forteiland Kudelstaart wordt formeel ingediend door Zeilfort Kudelstaart 
BV. De initiatiefnemer is Martijn de Liefde, die al ruim 4,5 jaar deze plannen voorbereid in samenwerking met vele partners. Martijn de Liefde is 
investeerder, projectontwikkelaar en fortwachter. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de inspanningen van onze samenwerkings-, onderzoeks- en 
ontwikkelingspartners. Deze zijn hieronder te zien. 

ONDERZOEKSPARTNERS

Zij verzorgen de benodigde onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de Omgevingsvergunning. Onder meer op het gebied van Archeologie, Flora 
en Fauna, Geluid, Verkeer, Bodem en Milieu, Stikstof, Milieu Effect Rappoage, Niet-gesprongen explosieven, Geotechnisch onderzoek, Historische 
waardestelling, en Laddertoets voor horeca.
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HUIDIGE SITUATIE FORT KUDELSTAART
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HUIDIGE SITUATIE FORT KUDELSTAART

Kantoorruimtes (1/2)

Vergaderruimtes

Bijeenkomstzalen

Kantoorruimtes(2/2)

Caféruimte

Toiletruimtes
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“Fort aan de Nekkerweg” - Resort Beemster

Fort Pampus

Fort Hoofddorp

Anne Holtrop Waterline Museum

Fort Voordorp

INSPIRATIEFOTO’S ANDERE FORTEN

Voorbeelden van forten van de Stelling 
van Amsterdam die dijklichamen hebben 
betrokken bij de ontwikkeling van het 
desbetreffende fort.
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