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Voorwoord

Samenvatting

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik in december opzoek gegaan naar een onderwerp. Ik wist dat ik graag bij
een erkend restauratieaannemer wilde afstuderen dus ben ik er verschillende gaan aanschrijven. Het bleek
echter wat aan de late kant te zijn om een plek te zoeken en veel bedrijven zaten al vol. Bij mijn 1ste gesprek was
het echter gelijk raak. Tijdens mijn gesprek met Ewout Heuker merkte ik direct dat het op persoonlijk vlak goed
klikte. De beschikbare onderwerpen waren alleen niet die waar ik naar op zoek was. Ik stond dan ook op het punt
om te vertrekken zonder onderwerp toen het Fort bij Kudelstaart uit de hoge hoed kwam. Dit sprak mij gelijk
aan. Een fort blijft toch een mythische gebouw. Ik woon in een dorp waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie
doorheen loopt en kom dus regelmatig langs forten. Eén keer per jaar wordt er in zo’n fort een spelletjesmiddag
georganiseerd voor basisschoolleerlingen. Dit was altijd enorm spannend! Door de donkere gangen van het fort
lopen die alleen verlicht werden met waxinelichtjes was een van de toppunten van het jaar. De kans dat ik op
een fort zou kunnen afstuderen greep ik dan ook met beide handen aan.

Dit afstudeeronderzoek gaat over de mogelijkheid om het Fort bij Kudelstaart een nieuwe bestemming te geven.
Het fort wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt en de overheid wil het verkopen. Dit zorgt voor de
volgende probleemstelling: Het fort wordt in de nabije toekomst afgestoten door de overheid en heeft nog
geen nieuwe bestemming.
Hillen & Roosen is hiervan op de hoogte gebracht en heeft interesse om het fort aan te kopen en restaureren.
Om hiertoe over te gaan willen zij eerst beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Hiervoor was er een
onderzoek nodig met als doelstelling: Een advies dat op basis van gedegen onderzoek inzichtelijk maakt wat de
best mogelijke nieuwe bestemming voor het fort is en wat hier de bouwkundige kosten bij zijn.
Deze doelstelling is vervolgens omgezet in een vraagstelling: Wat is de best mogelijke nieuwe bestemming voor
het fort en welke restauratievisie past hierbij?

Voor dit afstudeeronderzoek ben ik door meerdere mensen geholpen die ik daar hartelijk voor wil bedanken.
Ewout Heuker als bedrijfsbegeleider bij Hillen & Roosen. Naast het verzorgen van de opdracht en de wekelijkse
begeleiding bleef hij ook zijn tijd aan mij besteden toen hij aan het einde van mijn afstuderen bij een andere
werkgever aan de slag ging. Jan van Veen voor zijn gepassioneerde rondleidingen door het fort en zijn
inspirerende verhalen. Als ik het fort wilde bezichtigen maakten hij tijd voor mij vrij, zorgde dat de deuren open
waren en beantwoorde al mijn vragen. Margreet Temme en Karel Fouraschen voor hun begeleiding als 1ste en 2de
begeleider vanuit school. Zij hebben zich beiden heel flexibel opgesteld rond het ziek worden van Kees Geevers
als 1ste begeleider. Karel Fouraschen door een periode een dubbelrol als 1ste en 2de begeleider te spelen en
Margreet Temme door extra begeleidingsuren beschikbaar te stellen nadat zij Kees Geevers kwam vervangen.
Jeroen Schoots voor de tijd die hij vrij maakte voor begeleiding en ideeën tijdens het ontwerpgedeelte van het
onderzoek zonder dat hij hier enige baat bij had. Als laatste Anneke Kramer van de Stichting Menno van
Coehoorn voor de ontvangst en de geduldige ondersteuning bij het vinden van de originele bouwtekeningen,
welke zij aan mij heeft toegezonden tegen een sterk verlaagd studententarief.
Amsterdam, 01-06-15
Ruben Appelhof

Het Fort bij Kudelstaart heeft een rijke geschiedenis. Door de jaren heen is het gebruikt als legerkamp voor zowel
Nederlandse als Duitse soldaten, gevangenis en militaire jachthaven voordat het de huidige functie van open
jachthaven kreeg. Bij de herbestemming van het Fort bij Kudelstaart zijn vele partijen betrokken. Naast de
overheid als huidige eigenaar, spelen ook de provincie, de gemeente, huidige gebruikers en omwonende een rol.
Met al deze partijen zal rekening gehouden moeten worden bij een herbestemming. Zoals bij elk gebouw is er
een bestemmingsplan dat aangeeft welke beperkingen er voor het gebouw gelden. Doordat het Fort bij
Kudelstaart onderdeel is van de Stelling van Amsterdam is het echter ook Unesco Werelderfgoed en een
rijksmonument. In de waardestelling is goed te zien welke onderdelen van het fort zelf bijdrage aan het
monument en een monumentwaarde hebben en welke niet.
Voor een herbestemming van een fort zijn er tal van mogelijkheden. Zo zijn er voorbeelden van forten die
tegenwoordig dienst doen als expositieruimte maar ook als vleermuizenhuis. Voor het maken van deze keuzes is
het belangrijk om de bouwkundige structuur van het gebouw te bekijken. Het Fort bij Kudelstaart is opgebouwd
uit lokalen en heeft dus een hokjesstructuur. De nieuwe functie moet hier wel in passen. Uit onderzoek blijkt dat
er in de omgeving van het fort geen goede logiesfaciliteiten zijn terwijl hier wel vraag naar is. De gemeente en
omwonende staan ook zeker niet negatief tegenover een logiesfunctie al is het niet hun eerste keus. Een hotel
zou goed in het fort passen en aansluiten bij de jachthaven naast het fort. Voor deze functie is er ook een
financieel perspectief. Dit vraagt om een grotere investering maar genereerd ook een grotere opbrengst.
Het fort is in verhouding tot andere forten nog in goede staat. Dit komt door het feit dat het fort gedeeltelijk nog
in gebruik is gebleven door de jachthaven. Aan het fort is dan ook bijna geen schade geconstateerd op wat
gebruiks-schade en achterstallig onderhoud na en dit geldt alleen voor bepaalde delen van het fort die bijna niet
meer gebruikt worden. De delen die nog dagelijks in gebruik zijn hebben zelfs geen achterstallig onderhoud. Om
het fort de functie van hotel te geven zijn er wel enkele bouwkundige ingrepen nodig. Om van een lokaal in het
fort een hotelkamer te maken moeten er meerdere installaties en sanitaire voorzieningen aangebracht worden.
Ook moet er bij het hotel een restaurant komen dat tevens als conferentieruimte kan worden gebruikt. De
structuur van het fort staat dit niet toe en hier moet dus een uitbreiding voor gemaakt worden. Bij deze
veranderingen en aanpassingen moet een overkoepelende visie toegepast worden; de visie om het fort vooral te
consolideren. Deze visie moet ervoor zorgen dat het fort niet onherstelbaar beschadigd wordt en zijn huidige
uitstraling behoudt. Alle aanpassingen blijken mogelijk onder deze visie.
De uitkomst van het onderzoek is dat het Fort bij Kudelstaart het beste herbestemd kan worden als hotel met
restaurant. Als deze herbestemming plaatsvindt onder de visie om het fort te consolideren is het mogelijk om de
herbestemming met instemming en medewerking van alle betrokken partijen te laten plaatsvinden.

3

4

Inhoud

2.6.1 Waterfort ................................................................................................................................................. 26

Titelblad .......................................................................................................................................................................2

2.6.2 Hotelfort................................................................................................................................................... 26

Voorwoord ..................................................................................................................................................................3

2.6.3 Kantoorfort .............................................................................................................................................. 26

Samenvatting...............................................................................................................................................................3

2.6.4 Haalbaarheidsscan concepten ................................................................................................................. 27

Inleiding .......................................................................................................................................................................7

3 Wat wordt het? ...................................................................................................................................................... 29

1 Wat is er?..................................................................................................................................................................9

3.1 Schadeanalyse Fort Kudelstaart...................................................................................................................... 29

1.1 Korte inleiding in het fort ..................................................................................................................................9

3.1.1 Schadeanalyse lokaal frontgebouw ......................................................................................................... 30

1.2 Analyse fort .....................................................................................................................................................10

3.1.2 Schadeanalyse lokaal hoofdgebouw ........................................................................................................ 37

1.2.1 De ontstaansgeschiedenis ........................................................................................................................10

3.1.3 Algemene schades ................................................................................................................................... 43

1.2.2 De ligging ..................................................................................................................................................11

3.1.4 Overige bevindingen ................................................................................................................................ 45

1.2.3 De bouw ...................................................................................................................................................12

3.1.5 Alkali-silicareactie(ASR) ............................................................................................................................ 46

1.2.4 Het gebruik ...............................................................................................................................................14

3.1.6 Conclusie schadebeeld ............................................................................................................................. 46

1.3 Analyse actoren ...............................................................................................................................................16

3.2 Restauratie visie .............................................................................................................................................. 47

1.3.1 Actoren .....................................................................................................................................................16

3.2.1 Algemeen ................................................................................................................................................. 47

1.3.2 De status ...................................................................................................................................................16

3.2.2 Voorgevel hoofdgebouw.......................................................................................................................... 47

1.4 Analyse wet en regelgeving .............................................................................................................................17

3.2.3 Voorgevel frontgebouw ........................................................................................................................... 47

1.4.1 Bestemmingsplan .....................................................................................................................................17

3.2.4 Overige gevels .......................................................................................................................................... 47

1.4.2 Monumentenwet .....................................................................................................................................17

3.2.5 Interieur ................................................................................................................................................... 47

1.4.3 Unesco werelderfgoed .............................................................................................................................18

3.3 Visie op herbestemmen .................................................................................................................................. 48

1.5 Waardestelling ................................................................................................................................................18

3.3.1 Uitbouw.................................................................................................................................................... 48

2 Wat kan er? ............................................................................................................................................................19

3.4 Ontwerponderzoek ......................................................................................................................................... 49

2.1 Analyse voorbeeld projecten ..........................................................................................................................19

3.4.1 Uitgangspunten........................................................................................................................................ 49

2.1.1 Fort aan de Nekkerweg ............................................................................................................................19

3.4.2 Concept 1 ................................................................................................................................................. 50

2.1.2 Fort aan de Nieuwe Steeg ........................................................................................................................19

3.4.3 Concept 2 ................................................................................................................................................. 50

2.1.3 Fort Bakkerskil ..........................................................................................................................................19

3.4.4 Concept 3 ................................................................................................................................................. 51

2.1.4 Fort Pannerden .........................................................................................................................................19

3.4.5 Keuze ontwerpconcept ............................................................................................................................ 51

2.1.5 Fort Naarden ............................................................................................................................................20

3.5 Het plan ........................................................................................................................................................... 52

2.1.6 Fort Muiden ..............................................................................................................................................20

3.5.1 Uitgangspunten........................................................................................................................................ 52

2.2 Analyse gebouw eigenschappen .....................................................................................................................21

3.5.2 Ontwerp 1 ................................................................................................................................................ 52

2.2.1 Gebouwstructuur .....................................................................................................................................21

3.5.3 Ontwerp 2 ................................................................................................................................................ 53

2.2.2 Fysieke eigenschappen .............................................................................................................................21

3.6 Technische uitwerking .................................................................................................................................... 54

2.2.3 Aanpasmogelijkheden ..............................................................................................................................22

3.6.1 Hotelkamer .............................................................................................................................................. 54

2.3 Analyse omgevingswensen en kansen ............................................................................................................23

3.6.2 Uitbouw.................................................................................................................................................... 55

2.4 Analyse wensen gemeente Aalsmeer .............................................................................................................25

Conclusie en aanbevelingen ..................................................................................................................................... 57

2.5 Analyse wensen huidige gebruikers/sympathisanten .....................................................................................25

Bibliografie ................................................................................................................................................................ 58

2.6 Kansrijke concepten ........................................................................................................................................26

Afbeelding verantwoording ...................................................................................................................................... 58
5

6

Inleiding
Rond Amsterdam ligt de Stelling van Amsterdam. Dit een verdedigingslinie van forten en bunkers die in het begin
van de 20ste eeuw is aangelegd om de stad in tijd van oorlog te beschermen. Deze verdedigingslinie is bijzonder
én uniek in de wereld. Vandaar dat deze in 1996 erkend is als Unesco Werelderfgoed. De verschillende forten
van deze stelling worden echter al jaren niet meer gebruikt. Dit betekent dat er ook geen onderhoud meer aan
gepleegd wordt waardoor de forten langzaam in verval raken. De provincie Noord-Holland, die de stelling heeft
voorgedragen als werelderfgoed, ziet dit met lede ogen aan. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor het
behoud van de stelling en heeft daarom een plan opgesteld om dit verval tegen te gaan. Zij hebben de stichting
De Stelling van Amsterdam opgericht. Deze promoot de stelling door middel van evenementen en wandel- en
fietsroutes. Via deze stichting heeft de provincie ook subsidies vrijgemaakt voor het behoud en herstel van forten
uit de stelling. Het Fort bij Kudelstaart is een van de forten die door de provincie is aangemerkt als kansrijk fort
voor een restauratie en herbestemming en komt in aanmerking voor de beschikbare subsidie.
Om te peilen of er interesse is om het fort aan te kopen en te restaureren heeft de provincie via de stichting
meerdere partijen over de mogelijkheden geïnformeerd. Eén van deze partijen was Hillen & Roosen. Hillen &
Roosen had interesse in deze restauratieopdracht en wilden de mogelijkheden verder onderzoeken. Hiervoor
moest er een onderzoek komen naar de mogelijkheden van herbestemming en de bijkomende kosten. Aan de
hand van de uitkomsten van dit onderzoek wil Hillen & Roosen beoordelen of de opdracht interessant genoeg is
om een bod op het fort te doen. Tevens kunnen ze hiermee de hoogte van het bod bepalen. Om die redenen
wordt er een onderzoek gedaan met de volgende probleemstelling, doelstelling en vraagstelling.
Probleemstelling
Het fort wordt in de nabije toekomst afgestoten door de overheid en heeft nog geen nieuwe bestemming.
Doelstelling
Een advies dat op basis van gedegen onderzoek inzichtelijk maakt wat de best mogelijke nieuwe bestemming
voor het fort is en wat hier de bouwkundige kosten bij zijn.
Vraagstelling
Wat is de best mogelijke nieuwe bestemming voor het fort en welke restauratievisie past hierbij?
Deze vraagstelling wordt onderzocht in drie hoofdstukken met ieder een eigen thema. Aan het einde wordt het
onderzoek afgesloten met een conclusie die antwoord geeft op de vraagstelling.

Hoofdstuk 2 heeft als thema “Wat kan er?”. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de best mogelijke
herbestemming voor het fort is. Dit wordt gedaan door antwoord te geven op vragen als: Welke voorbeelden zijn
er voor de bestemmingstransformatie van een fort? Welke nieuwe bestemmingen passen bij het fort qua
gebouw? Welke faciliteiten zijn er in de omgeving? Naar welke bestemming is er vraag vanuit de omgeving? Naar
welke bestemming is er vraag en toestemming vanuit de gemeente? Welke bestemming is financieel het
voordeligst? Wat wordt de nieuwe functie voor het fort? Om deze vragen te beantwoorden zijn de volgende
methoden gebruikt. Interview met ontwikkelaar, interview met een afgevaardigde van de gemeente Aalsmeer,
interview met lokale makelaar, deskresearch, interviews met adviesbureaus en analyse van de bouwtekeningen.
Hoofdstuk 3 heeft als thema “Wat wordt het?”. In dit hoofdstuk wordt de bouwkundige staat van het fort en
restauratievisie voor de herbestemming van het fort onderzocht. Dit wordt gedaan door het beantwoorden van
vragen als: Wat is de bouwkundige staat van het fort? Wat moet er aan het fort aangepast/bijgebouwd worden
voor de nieuwe bestemming? Welke visie past er bij de restauratie van het fort? Om deze vragen te
beantwoorden is er gebruik gemaakt van de volgende methoden. Schetsontwerp van de nieuwe bestemming
met Revit, overleg en schetssessie met een architect en een schadeopname. Om het onderzoek binnen de
beschikbare tijd af te ronden wordt de schade opname niet voor het gehele gebouw gedaan maar slechts voor
een gedeelte.
Bovenstaande indeling is gemaakt op basis van het PvA. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek is er echter een
aanpassing aan het PvA gedaan. Vanuit school was er de wens om in het onderzoek de focus op het ontwerpen
en de bijhorende keuzes te leggen en niet op het financiële gedeelte. Hierdoor is de inhoud van hoofdstuk 3
gewijzigd. Na de schadeopname is er in plaats van een bouwkundige begroting een restauratievisie opgesteld.
Met deze visie is vervolgens een gedetailleerder schetsontwerp gemaakt en vervolgens technisch uitgewerkt in
tekeningen en referentiebeelden. Het thema van hoofdstuk 3 is hierdoor veranderd van “Wat kost het?” naar
“Wat wordt het?”. Ook is hierdoor de vraagstelling ten opzichte van het PvA aangepast van “Wat is de best
mogelijke nieuwe bestemming voor het fort en wat zijn hier de bouwkundige kosten bij?” naar “Wat is de best
mogelijke nieuwe bestemming voor het fort en welke restauratievisie past hierbij?”.
Het uiteindelijke resultaat is een onderzoek dat de best mogelijke herbestemming van het fort in beeld brengt,
welke restauratievisie hierbij past en welke technische ingrepen er nodig zijn om de herbestemming
daadwerkelijk te realiseren.

Hoofdstuk 1 heeft als thema “Wat is er?”. In dit hoofdstuk wordt de planologische en historische achtergrond
van het fort onderzocht. Dit wordt gedaan door een antwoord te geven op vragen als: Hoe ziet het fort eruit?
Wat is de huidige staat van het fort? Hoe is de bereikbaarheid van het fort? Wie is de eigenaar? Wat is de huidige
functie van het fort? Wat is de historische achtergrond van het fort? Wat staat er in het bestemmingplan over
het fort en de omgeving? Wie heeft er zeggenschap over het fort? Wat is de status van het fort? Om deze vragen
te beantwoorden worden de volgende methoden gebruikt. Opvragen bestemmingsplan bij de gemeente
Aalsmeer, interview met een afgevaardigde van de gemeente Aalsmeer, locatie bezoek, interview met
beheerder, bouwdossier opvragen bij de gemeente Aalsmeer, deskresearch en een waardestelling.
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1 Wat is er?
1.1 Korte inleiding in het fort
Het Fort Kudelstaart is een fort dat in de provincie Noord-Holland op de grens tussen Aalsmeer en Kudelstaart in
de gemeente Amstelveen ligt (Afb. 1). Hier ligt het midden in het groene hart tussen Den Haag, Haarlem,
Amsterdam en Utrecht aan de Westeinderplassen. Het fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en
hierdoor Unesco werelderfgoed en een rijksmonument. In deze stelling ligt het fort tussen Fort bij Uithoorn en
Fort de Kwakel. (Fabriek, 2013)

Afbeelding 1: Plaats Kudelstaart in Nederland

Het fort is toegankelijk doormiddel van 2 dammen vanaf de Kudelstaartseweg die om het fort heen loopt (Afb.
2). Deze dammen hebben de oorspronkelijke ophaalbrug vervangen. Het fort is in de Westeinderplas geplaatst
en wordt dus omringd door water. Om het gehele fort ligt een gracht. Voor de helft naar het vaste land toe en
voor de helft naar de Westeinder toe waar een ringkade is gemaakt om het fort van de plas af te scheiden. Deze
ringkade is in 1964 doorgebroken om het mogelijk te maken om een jachthaven bij het fort te realiseren. (Ros,
2015)

Afbeelding 2: Fort bij Kudelstaart vanuit de lucht

Het fort bestaat uit twee gebouwen; een hoofdgebouw en een frontgebouw die verbonden worden door een
poterne. Aan het hoofdgebouw zitten aan de keelzijde 2 kazematten om de ophaalbrug en de toegang tot het
fort te beschermen. Tussen het hoofdgebouw en het frontgebouw bevinden zich aan beide zijde van de poterne
een terreplein (Afb. 3). Het fort is op de gevels van het frontgebouw en het hoofdgebouw richting de keelzijde
van het fort volledig bedekt met grond. Zo was het fort minder zichtbaar en konden granaatinslagen opgevangen
worden. (Ros, 2015)

Afbeelding 3: plattegrond van het Fort bij Kudelstaart

Het fort wordt op dit moment gebruikt als jachthaven. In de gracht om het fort is plaats voor ruim 100 boten om
aan te leggen. Ook wordt het fort voor winterstalling van boten gebruikt. Op het fort is een kraan die de boten
uit het water kan tillen en zelfs over het fort heen hijsen. Zo worden de 2 terrepleinen in de winterperiode
volledig gevuld met boten. Deze jachthaven was in eerste instantie alleen toegankelijk voor militairen en later
ook voor andere werknemers van defensie maar sinds enige jaren is het voor iedereen mogelijk om zijn boot in
de jachthaven te stallen. (van Veen, 2015)

9

1.2 Analyse fort
Om tot een goede transformatie te komen moet eerst onderzocht worden wat de uitgangspunten van het fort
zijn. Hoe ziet het fort eruit? Wat is de historische achtergrond van het fort? Hoe is de bereikbaarheid? Pas als er
antwoord is op deze en andere vragen kan er een eerste stap gezet worden richting een nieuwe bestemming.

1.2.1 De ontstaansgeschiedenis
Van het plan om een verdedigingslinie rond Amsterdam te bouwen is voor het eerst sprake in 1800. Het leger en
de regering wijzen in die tijd Amsterdam aan als nationaal reduit of centraal reduit. Dit betekent dat Amsterdam
het laatste bastion van de nationale verdediging zou worden, en tevens lang te verdedigen zou zijn. Den Haag is
en was de stad die de regering van Nederland huisvest maar er werd toch voor Amsterdam gekozen als nationaal
reduit. Dit was niet alleen door het financiële belang, de grote en functie van Amsterdam op nationaal en
internationaal vlak maar ook doordat het terrein rond Amsterdam zich ideaal leent voor de inundatie techniek
die de basis voor de stelling vormt. Toch duurde het nog bijna 100 jaar voordat er met de aanleg van de stelling
begonnen werd. (Fabriek, 2013)
Het gevoel dat de stelling van Amsterdam nodig was sluimerde de daarop
volgende jaren op de achtergrond maar laaide weer op door vernieuwde
buitenlandse dreiging. Tussen 1870 en 1871 dreigde er een oorlog tussen
Frankrijk en Duitsland. Als reactie op deze dreiging mobiliseerde Nederland
zijn militaire apparaat (Afb. 4). Tijdens deze mobilisatie kwam Nederland tot
de ontdekking dat er nog wel wat tekortkomingen waren in het Nederlandse
verdedigingsstelsel. Onder andere door het droogpompen van de
Haarlemmermeer was er een gevaarlijke invasieroute ontstaan voor
vijandelijke legers. Als antwoord op de dreiging en de tekortkomingen werd
in 1874 de Vestingwet aangenomen. In deze wet werd precies vastgelegd
welke verdedigingswerken onderhoud nodig hadden en welke er nieuw
gebouwd moesten worden. In deze wet is ook de stelling van Amsterdam
vermeld. (Baas, et al., 2003)

Afbeelding 4: Oproep flyer

De stelling van Amsterdam moest een verdedigingslinie worden die ervoor zorgde dat de hoofdstad het onder
beleg minstens een halfjaar uit zou houden (Afb. 5). Dit betekende niet alleen de vijand een halfjaar buiten de
stadspoorten houden maar ook de mensen binnen de stelling voor dezelfde tijd in leven houden. Om dit te
bewerkstelligen werd de verdedigingslinie niet direct om de stad heen gelegd maar ook op een afstand van
tussen de 15 en 20 kilometer. Deze afstand zorgde ervoor dat de stad ruim buiten schootsafstand van de
vijandelijke kanonnen lag en verschafte tegelijkertijd genoeg ruimte voor de aanleg van akkers en weilanden om
de mensen binnen de stelling te voeden. (Ros, 2015)

Afbeelding 5: Originele kaart van de Stelling van Amsterdam

Het duurde nog tot 1881 voordat begonnen werd met het eerste fort uit de stelling. Deze eer kwam te beurt aan
het fort bij IJmuiden dat het in 1876 gerealiseerde Noordzeekanaal moest verdedigen (Afb. 6&7). Op dit moment
was het plan voor de complete stelling overigens nog niet eens goedgekeurd. Dit gebeurde pas in 1883 na
overweging van verschillende plannen en ideeën. In het uiteindelijke ontwerp werd de stelling een ring van 36
forten, 2 kustforten, 2 vestigingen, 4 batterijen en 2 kustbatterijen omsloten door een inundatiezone van 3 tot 5
kilometer breed ondersteund door verschillinde magazijnen, sluizen en nevenbatterijen. Een van deze forten zou
bij Kudelstaart gesitueerd worden. Zelf na deze goedkeuring is er nog veel politieke discussie over de stelling
geweest. Het plan werd alsmaar duurder terwijl de overheid steeds zuiniger werd. Dit heeft veel verschillende
ministers van oorlog tot gevolg gehad. In 1889 kon eindelijk begonnen worden met het Fort bij Kudelstaart. (Ros,
2015)
Afbeelding 6: Fort bij IJmuiden

Afbeelding 7: Plattegrond fort bij IJmuiden
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1.2.2 De ligging
De naam van het fort verraad de locatie van het fort al klopt deze niet helemaal. Het fort ligt precies tussen
Kudelstaart en Aalsmeer in. Waarom het de naam bij Kudelstaart heeft gekregen is niet helemaal duidelijk al is er
het vermoeden dat het te maken heeft met het feit dat het aan de Kudelstaartseweg ligt. Deze weg gaat met een
boog om het fort heen en dat is niet per ongeluk zo gekomen.

Afbeelding 8: Plaats Fort Kudelstaart in Nederland

Afbeelding 9: Locatie Fort Kudelstaart

Achter de plaatsing van het fort gaat een geschiedenisles schuil. Namelijk de invasie van een Pruisisch leger tot in
Amsterdam. Voor de aanleg van de rijksweg A4 liep de belangrijkste weg van Den Haag naar Amsterdam dwars
door Kudelstaart over de Kudelstaartseweg. Dit bleek in 1787 een zwak punt in de verdediging van Amsterdam te
zijn. Dat jaar kwam er via deze weg een Pruisisch leger richting Amsterdam gemarcheerd. De aanleiding hiervoor
was de aanhouding van de vrouw van stadhouder Willem IV prinses Wilhelmina van Pruissen door de
republikeinen (Afb. 10). Zij was tevens de zus van koning Frederik van Pruissen. Deze vond de belediging zo
ernstig dat hij voldoening van de republikeinen eisten. Toen deze uitbleef besloot hij tot een inval. De
republikeinen hadden dit al aan zien komen en zich inmiddels massaal in Amsterdam verschalkt. Om de stad was
er een kilometerslange ring land onderwater gezet en verscheidene versperringen opgericht. Deze had de
Pruissen tegen kunnen houden als de zwakke plek bij Kudelstaart er niet was geweest. (Baas, et al., 2003)

Afbeelding 11: Kaart met het wegennet rond Fort Kudelstaart

Tegenwoordig is het fort goed bereikbaar (Afb. 11). Met de auto kan via de in de buurt gelegen Rijksweg A4 en
Ringweg A10 een weg naar verscheidene provinciale wegen gevonden worden. Via deze wegen is het
gemakkelijk om bij het fort te geraken. Het fort met de fiets bezoeken is niet alleen goed mogelijk maar ook een
aanrader. In de omgeving liggen goede fietspaden die afgescheiden zijn van de autoweg (Afb. 13). Om het fort
zijn meerdere fietsroutes gelegen. Zo kan een bezoek aan het fort gecombineerd worden met het aanschouwen
van de mooie omgeving rond de Westeinde plassen. Met het OV is het fort nog minder goed bereikbaar. De
dichtbij zijnde OV haltes zijn bushaltes in Kudelstaart en Aalsmeer maar deze bevinden zich op een loopafstand
van ruim 10 minuten (Afb. 12). Deze afstand is niet enorm en alles behalve saai langs de Westeinderplas maar
een halte voor de deur zou wenselijker zijn.

Afbeelding 10: De aanhouding van prinses Wilhelmina van Pruissen

Van hieruit werd namelijk het plan uitgevoerd om een gedeelte van het Pruisische leger met boten via de haven
van Aalsmeer over de Haarlemmermeer te verplaatsen. Zo kon de stelling in Amstelveen in de rug worden
aangevallen. Dankzij deze actie werd Amstelveen ingenomen en tevens de val van Amsterdam ingeluid. Tijdens
deze oorlog bewees de techniek van het onder laten lopen van grote stukken land om de vijand tegen te houden
zich. Gelijktijdig werden ook de zwakke punten ervan blootgelegd waar in de toekomst lessen uit getrokken
werden voor de stelling van Amsterdam. (Baas, et al., 2003)

Afbeelding 12: Kaart met dichtstbijzijnde OV-halte

Afbeelding 13: Kaart met bij het VVV geregistreerde fietsroutes
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1.2.3 De bouw
Voor de stelling van Amsterdam zijn 3 standaard modellen ontworpen (Afb. 14, 15&16). Deze kregen de
toepasselijke naam model A, B en C. Al deze nieuwe modellen zijn gemaakt van beton. Dit was mogelijk door de
uitvinding van de brisantgranaat. Deze nieuwe granaat ontplofte pas bij het raken van zijn doel. Dit zorgde ervoor
dat de standaard bakstenen forten niet meer aan de verdedigingseisen voldeed. Door de uitvinding van deze
granaat moest het fort opnieuw ontworpen worden wat vergaande gevolgen had voor de bouw van zogenaamde
bomvrije gebouwen. (Baas, et al., 2003)
Zo ontstond er een berg zand die meer dan 8 meter boven NAP uitkwam. Dit betekende dat er 80.000 kubieke
meter grond afgevoerd moest worden en 200.000 kubieke meter zand aangevoerd. Dit zand was bij toeval op
korte afstand beschikbaar. Door de aanleg van het Noordzeekanaal waren grote bergen zand beschikbaar
gekomen. Hier is voor het Fort bij Kudelstaart dan ook gretig gebruik van gemaakt. Doordat het fort aan het
water lag was het transport vanaf het Noordzeekanaal geen probleem. Deze berg zand heeft er uiteindelijk meer
dan tien jaar gelegen eerdat de veengrond voldoende was ingeklinkt om te kunnen beginnen met de bouw van
het fort. (Ros, 2015)
Afbeelding 14: Fort model A

Afbeelding 15: Fort model B

Afbeelding 16: Fort model C

Om te bepalen wat er aan het ontwerp aangepast moest worden
zijn er in de duinen van Schoorl meerdere bomproeven gedaan
(Afb. 17). Er was snel duidelijk dat beton in combinatie met basalt
het nieuwe basis materiaal voor forten moest worden. Deze
samenstelling was goed bestand tegen de nieuwe granaat. Uit
deze testen kwamen ook andere zaken naar voren. Bijvoorbeeld
de minimale bezetting bij belegering, de nodige beschutting voor
het afweergeschut, de ideale afmetingen, enzovoort. Uit deze
tests ontstond een fort dat door het gebruik van beton een stuk
zwaarder werd. Dit vereiste een aanpassing in de voorbereiding
van de grond waarop het fort gebouwd ging worden zoals pijnlijk
duidelijk werd bij een test in de Bijlmermeerpolder. Hier werd een
betonnen proeffort gebouwd dat volledig wegzakte in de zompige
Afbeelding 17: Bomproeven bij Schoorl
veengrond. Hier werd duidelijk dat er voor de bouw van forten
flinke grondverbetering nodig was. Dit zou gaan gebeuren in de vorm van een zandbed en funderingspalen. (Ros,
2015)
Met het Fort bij Kudelstaart werd zoals gezegd begonnen in 1889. In dat jaar werd gestart met de aankoop van
de grond. Dit deed de overheid direct bij de eigenaren van de grond. Hier is echter nergens melding van gemaakt
op een kleine aantekening in een inhoudsopgave van een rapport van de B en W Aalsmeer na. Hier staat in dat
Aalsmeer stukken grond overdroeg aan de Nederlandse staat. Dit gebeurde uiteraard in het geheim omdat het
om de verdediging van het land ging. De vijand moest niet wijzer gemaakt worden dan nodig. Na het verkrijgen
van de grond kon begonnen worden met de grond verbetering. Hiervoor werd eerst de veengrond op de plek van
het toekomstige fort weggegraven, een oppervlakte van zo’n 18.500 vierkante meter, tot een diepte van
ongeveer 4 meter onder NAP. Vervolgens werd deze kuil gevuld met een zandbed dat net zo zwaar was als het te
bouwen fort (Afb. 18). (Ros, 2015)

Afbeelding 18: Bergzand om de grond voor het Fort Kwakel in te klinken

Het Fort bij Kudelstaart is gebouwd volgens model A. Dit model heeft een hoofdindeling van een langwerpig
hoofdgebouw met aan de frontzijde een kleiner voorgebouw. Deze staan met elkaar in verbinding door een
poternegebouw. Het voorgebouw bestaat uit zeven lokalen met een scherfvrije uitkijkpost. Het hoofdgebouw
bestaat uit ruim dertig ruimtes waar onder andere de soldatenvertrekken, keuken, kantine, en ziekenboeg
waren. Aan de uiteindes van het gebouw zitten aan de keelzijde twee kazematten die het fort en de brug naar
het fort aan de keelzijde dekking geven. Op de scheiding tussen de frontwal en het terreplein staan aan de
flanken nog twee hefkoepels. Hierin werd het afweer geschut gehuisd. Het poternegebouw was naast
verbindingsgebouw ook de appèlplaats en de uitvalsbasis naar het terreplein door middel van twee deuren in de
oksel tussen het poterne en het frontgebouw. (Baas, et al., 2003)
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De bouw van het fort is in drie fases opgedeeld. De fundering, de wanden en het dak. Voor de stabiliteit was
enkel het zandbed niet genoeg om de veengrond draagkrachtig te maken. Vandaar dat er ook heipalen onder de
fundering geplaatst zijn. Hier zijn er meer dan 1700 van in de grond geslagen. Deze houten palen van 12 meter
lang zijn in een dubbele rij onder elke muur, en nog eens 72 los onder de hefkoepels, in de grond geslagen. Hier
is vervolgens een vloer van ongeveer 80 centimeter beton over gestort. Op deze vloeren konden vervolgens de
wanden gestort worden. Deze werden tot een hoogte van iets meer dan 2 meter gestort. Het dak dat vervolgens
boven op de muren gestort werd is meer dan twee meter dik. Dit werd zo zwaar dat het bekisten en
onderstempelen hiervan een hele lastige klus ging worden. Hier werd echter een simpele oplossing voor
bedacht. Het fort werd volledig volgestort met zand. Hierop werden vervolgens houten latten gelegd die de
bekisting vormde. Zo was het zeker dat de storting goed ondersteund was. Het nadeel hiervan was echter dat na
de uitharding van het beton het fort volledig uitgegraven moest worden. Dit hield in dat alles met emmers en
kruiwagens door de verschillende openingen naar buiten gebracht moest worden. Nadat al het zand was
verwijderd werd het interieur gemaakt. Het gebouw is uiteindelijk in 1906 opgeleverd. (Ros, 2015)

Afbeelding 19: Storten van de fundering van Fort Kwakel
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1.2.4 Het gebruik
De stelling van Amsterdam en zijn inundatietechniek zijn na ingebruikname nooit in werking gesteld. Het Fort bij
Kudelstaart is ook maar in beperkte mate actief geweest. Zo zijn er in het begin van de 20ste eeuw wel enkele
oefeningen in en om het fort gehouden. De enige momenten waarop het fort daadwerkelijk bemand is geweest
was tijdens de eerste wereld oorlog. (Ros, 2015)
Tussen 1914 en 1918 waren er doorlopend ruim 300 man gestationeerd
op fort Kudelstaart (Afb. 20). Hier werd een dagelijks routine van onder
andere wachtlopen en patrouilleren gehouden. Er is echter nooit een
schot op de vijand gelost. Dit was ook niet nodig doordat Nederland zich
neutraal opstelden in de oorlog. Met deze gedachte was de stelling ook
ontworpen. De stelling moest Nederland de mogelijkheid geven om de
vijand tegen te houden. Niet om deze aan te vallen. Er wordt beweerd
dat de verschillende Nederlandse verdedigingslinies de reden waren dat
de Duitsers de Nederlandse neutraliteit in de eerste wereldoorlog
respecteerden. Het voordeel van het bezetten van Nederland woog niet
op tegen de moeite die het zou kosten om langs de linies te geraken.
Een bron vinden voor de validatie van deze gedachte is echter lastig.
Toen de oorlog voorbij was zijn er weer enkele oefeningen gehouden
totdat het fort in 1924 volledig werd toegewezen tot opslagruimte voor
munitie en materieel. In 1926 werd het zelfs gemarkeerd als
vestigingswerk van de derde klasse. De laagste klasse die in Nederland
gehanteerd werd. De volgende bemanning kwam pas in de tweede
wereldoorlog en was niet door Nederlandse troepen. (Ros, 2015)
Afbeelding 20: Foto’s van het fort tijdens gebruik

Na de oorlog werd het fort weer een opslag voor militaire doeleinde, tot 1960. In 1951 werd het fort
gedegradeerd tot een vestingwerk van geen klasse om vervolgens in 1959 helemaal geen vestingwerk meer
bevonden te worden. Vanaf 1960 kreeg het fort twee functies. Een voor vredestijd en een voor oorlogstijd. In
oorlogstijd kreeg het de functie van krijgsgevangenkamp. Deze functie heeft het fort echter nooit gehad. Voor
vredestijd kreeg het de functie als jachthaven. Deze jachthaven was bedoeld voor de pleziervaart maar niet voor
algemeen gebruik. Het stond enkel ter beschikking van militairen. Ten behoeve van deze jachthaven werden er in
de zomer van 1963 door een eenheid van het leger steigers in de fortgracht aangelegd (Afb. 23&26). Tevens
werd de versperringswal doorgebroken om de gracht in verbinding te zetten met de Westeinde plassen.
Verspreid over het land ontstonden meerdere van deze militaire vakantie faciliteiten. Naast deze jachthaven ook
andere jachthavens en campings. Om deze te beheren werd in 1963 tevens de stichting Vafamil (vakantie
faciliteiten militairen) opgericht. In 1976 werd de stichting door de overheid overgedragen aan vakorganisaties
van defensiepersoneel. Dit zorgde voor een verruiming van de toegankelijkheid. Hierna mochten niet enkel
militaire maar ook veteranen, uitkeringsgerechtigde militairen, burgerambtenaren van defensie en hun gezinnen
gebruik maken van de faciliteiten. Deze stichting is ook verantwoordelijk geweest voor het onderhouden van het
fort. Totdat de stichting in januari 2015 is opgeheven ten gevolgen van bezuinigingen bij defensie. Hier naast
wordt het fort ook voor educatieve doeleinde gebruikt. Vanuit het team vrijwilligers is Jan van Veen, oud leraar
en geïnteresseerd in oorlogsgeschiedenis, voortrekker hiervan. Hij heeft een boekje gemaakt met informatie
over het fort dat hij gebruikt bij rondleidingen die hij organiseert. Ook is hij bezig om een informatie pakket
samen te stellen die scholen voor educatie kunnen gebruiken. (van Veen, 2015)

In de tweede wereldoorlog werd de Nederlandse neutraliteit niet gerespecteerd door de Duitsers en werd er een
invasie gepleegd. Tijdens deze oorlog kwamen de sterke en de zwakke punten van de Nederlandse
verdedigingslinies aan het licht. Ze konden de opmars van Duitse legers ernstig vertragen en zelfs tegenhouden.
Althans de grondtroepen. Tegen de luchtaanvallen konden deze linies weinig uithalen. Hier was
luchtafweergeschut voor nodig. Het bombardement van Rotterdam en de dreigementen van bombardementen
op Utrecht, Amsterdam en Den Haag zorgden ervoor dat het Nederlandse leger capituleerde zonder dat de
stelling van Amsterdam en fort Kudelstaart gebruikt werd. De Duitse bezetters gebruikten fort Kudelstaart wel
als bemande post en gebruikten een gedeelte van de stelling, waaronder fort Kudelstaart als verdedigingslinie
voor vijanden vanuit zee. De Duitsers hebben ook de grootste beschadiging aan het fort toegebracht. Boven op
de twee hefkoepels van het fort lagen twee deksels van 10 centimeter dik nikkelstaal. Deze beweegbare deksels
zijn door de Duitsers verwijderd en naar Duitsland verscheept. Dit verwijderen is niet met zachte hand gebeurd.
In de hefkoepels werd springstof geplaatst en vervolgens tot ontploffing gebracht. Zo kwam de deksel vrij maar
bleef er niks meer van de hefkoepel over. Op het fort zijn enkel nog de trappen te zien die naar deze koepel
leiden (Afb. 22). Onder oude Kudelstaarters gaat het gerucht dat er bij het opblazen van een van de twee
hefkoepels iets mis is gegaan. Er zou teveel springstof gebruikt zijn waardoor de deksel wegvloog en in de
Westeinde plassen terecht kwam. Naar verluid zou deze vandaag de dag nog ergens op de bodem liggen. (van
Veen, 2015)

Afbeelding 23: Aanleg van de jachthaven in 1963

Afbeelding 21: Plaatsing van de Hefkoepel

Afbeelding 22: Hefkoepel in zijn huidige staat
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Afbeelding 24: Onderhoud aan het fort

Afbeelding 25: Gebruik van oude spoorrails

In de periode tot aan de verkoop van het fort moet deze wel beheerd blijven. Daarom heeft de gemeente een
overeenkomst met de RVB gesloten dat de jachthaven voorlopig open mag blijven. Voor het beheer heeft de
gemeente tijdelijk de verantwoording genomen door het onder de ESA (Exploitatie Sportaccommodaties
Aalsmeer) te plaatsen. Het dagelijkse beheer houden zij in handen van de huidige havenmeester en zijn team. De
kosten die gepaard gaan met het onderhoud van het fort zullen bekostigd worden met de opbrengsten van de
jachthaven. De jachthaven heeft met zijn verschillende activiteiten; ligplaats, winterstalling, onderhoud,
enzovoort, een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 70.000.- Van deze inkomsten wordt het fort al jaren
onderhouden. Dat verklaart ook waarom het in zo’n goede staat verkeert. Al het schilderwerk is recentelijk
onderhouden en de aanlegsteigers zijn ook net gerenoveerd (Afb. 24&27). Aan zowel de binnen- als de
buitenzijde is wel wat schade zichtbaar. Zo zijn er aan de buitenzijde verschillende beschadigingen aan het beton.
Zo zijn er stukken waar het beton afgebrokkeld is. Door gebruik maar ook door stalen rails die als wapening zijn
gebruikt en door het beton naar buiten steken (Afb. 25). Aan de binnen zijde is het fort zeer goed onderhouden.
Het enige probleem dat hier te zien is zijn vocht problemen in enkele kamers. Maar op grote schaal is er geen
achterstallig onderhoud geconstateerd. (van Veen, 2015)

Afbeelding 27: Vernieuwing van de steigers van de jachthaven in 2015

Afbeelding 26: Militairen overnachten in tenten op het fort tijdens de aanleg van de jachthaven in 1963
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1.3 Analyse actoren
Om tot een goede nieuwe bestemming te komen is het belangrijk om te weten met welke partijen er gesproken
en onderhandeld moet worden. Wie is de huidige eigenaar? Wie bepaalt wat er wel en niet mag? Welke externe
belanghebbenden zijn er? Hierbij is het ook belangrijk om de huidige status van het verkoopproces in beeld te
hebben.

1.3.1 Actoren
Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
Het RVB is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koningsrelaties. Zij verzorgen vanuit de overheid het vastgoedbeheer van alle
overheidsgebouwen en terreinen. Omdat het fort in het bezit is van het ministerie
van defensie, zoals te zien is in het kadaster, geldt dit hier ook voor. Vanuit deze rol
is het RVB ook belast met de verkoop/herbestemming van het Fort bij Kudelstaart. De gedachtegang van het RVB
is om de gebouwen eerst aan andere overheden aan te bieden en vervolgens pas aan derden aan te bieden.
Vandaar dat er van het verkoop van het fort nog nergens iets vermeld staat. (Rijksvastgoedbedrijf, 2015)
Provincie Noord-Holland
De provincie is als voordrager van de stelling van Amsterdam voor het Unesco
werelderfgoed ook een stakeholder geworden. Dit houdt in dat zij toezicht
houden op het behoud van de uitzonderlijke universele waarden die Unesco voor
de stelling heeft benoemd. Hiervoor hebben zij De Stelling van Amsterdam opgericht die ook de verschillende
bedrijven op de hoogte had gebracht van de mogelijke koop. Vanuit deze rol en als beleidsvormend orgaan heeft
de provincie dus ook belangen bij het fort. De provincie wil graag dat de forten gerestaureerd en duurzaam
behouden worden. Ook heeft de provincie de wens om de forten toegankelijk te maken voor recreanten en
toerisme en werkgelegenheid te creëren. Om deze doelen te bereiken heeft de provincie 3 miljoen euro subsidie
vrijgemaakt. Deze gaat verspreidt worden over minsten 2 forten van de stelling van Amsterdam en is de
komende 2 jaar beschikbaar. Deze subsidie wordt gegund aan plannen die de gedachtegang van de provincie
ondersteunen. Zo houd de provincie enigszins grip op toekomstige exploitatie plannen. (Provincie NoordHolland, 2015)
Gemeente Aalsmeer
Als beleidsbepaler voor Kudelstaart is de gemeente Aalsmeer een belangrijke partij. Zij
bepalen voor een groot deel wat er wel en niet kan. Voor een herbestemming naar
een nieuwe functie zijn veranderingen en aanpassingen van het huidige beleid,
waaronder waarschijnlijk een wijziging in het bestemmingsplan, nodig. Aangezien de gemeente Aalsmeer over
veel van deze zaken beslist is het belangrijk om deze als partij in het ontwikkelproces te betrekken. (Gemeente
Aalsmeer, 2015)
Belangengroep jachthaven Kudelstaart
Deze groep vertegenwoordigt een verzameling sympathisanten van het Fort bij
Kudelstaart en de bijbehorende jachthaven. Officieel is dit geen partij in de
verkoop van het fort maar ze hebben wel invloed op het proces. Naast dat er bij
deze groep veel kennis te halen is over het fort en de jachthaven is het ook een partij die de processen van de
transformatie flink kan vertragen met bezwaarschiften en dergelijke. Hier zal tijdens het ontwerpproces dan ook
rekening gehouden moeten worden. (van Veen, 2015) (Belangengroep Jachthaven Fort Kudelstaart, 2015)

1.3.2 De status
Het afstoten van defensie gebouwen/terreinen door de overheid, waar het Fort bij Kudelstaart er ook een van is,
is al geruime tijd bekend. Dit besluit van de overheid dateert van 2009. Aangezien het al zo lang bekent is zijn er
ook al verscheidene ontwikkelingen betreffende het fort geweest. Zo is er vanuit de stichting Vafamil en de
belangengroep veel moeite gedaan om de jachthaven open te houden. In het besluit van de minister stond dat
de terreinen op 1 januari 2015 volledig ontruimd aan de overheid opgeleverd moesten worden. Dit zou onder
andere betekenen dat alle boten die in de haven en op het fort gestald werden een andere plek moesten zoeken.
Om dit te voorkomen is een officieel verzoek naar de minister van defensie gestuurd die deze vervolgens heeft
afgewezen(zie bijlage ). (Tweede kamer, 2015)
Na het te koop komen van het fort heeft de RVB het eerst aan andere overheden aangeboden. De gemeente
Aalsmeer staat voor een dilemma betreffende de aankoop van het fort. Zij willen invloed en grip houden op het
toekomstige gebruik van het fort maar niet met het beheer belast worden. Vandaar dat zij in 2012 eerst een
haalbaarheidsonderzoek hebben laten doen naar de herbestemmingskansen van het fort. Uit dit onderzoek
kwam naar voren dat het fort wel degelijk potentie heeft. Op basis van dit onderzoek is de gemeente verder
gegaan met het maken van plannen voor het fort. De gemeente is vervolgens begonnen met de opstart naar een
selectie procedure om tot partijen te komen waarmee samengewerkt kan worden. De gemeente streeft naar een
constructie waarbij ze wel invloed hebben op het fort maar niet belast worden met het beheer. Hiervoor zoeken
ze een partij die het beheer en de exploitatie van het fort voor zijn rekening neemt. De gemeente wil dan samen
met deze partij het fort aankopen of deze zelf kopen en vervolgens voor langere tijd aan deze partij verpachten.
Dit is echter geen simpel en kort proces. Voor de periode tussen het opheffen van Vafamil op 1 januari 2015 en
het begin van de nieuwe exploitatie moest een tijdelijke oplossing gevonden worden. Hier is de belangengroep
jachthaven fort Kudelstaart handig op ingesprongen. De stichting heeft aangeboden om het fort en de
jachthaven in de tussentijd te beheren. Hier is de gemeente mee akkoord gegaan. Zij hebben het tijdelijk
ondergebracht bij de ESA (Exploitatie Sportfaciliteiten Aalsmeer) en het dagelijkse beheer bij de huidige
havenmeester. Deze zorgen er zo voor dat de jachthaven open kon blijven. (van Veen, 2015)
In de zoektocht naar partijen om mee samen te werken heeft de gemeente al enkele geïnteresseerde die zich
gemeld hebben. Zo zijn er enkele bedrijven en instanties die op de hoogte willen worden gehouden van alle
ontwikkelingen rond de verkoop van het fort. Uit interviews met mensen op en rond het fort komt naar voren
dat er twee particulieren al iets verdergaande interesse hebben en zelfs een opzet van een plan voor een nieuwe
bestemming maar hier is officieel nog niets van bekend. (van Veen, 2015)
Intussen zijn de gemeente Aalsmeer en de RvB door blijven onderhandelen over de prijs van het fort. De RvB
wilden hier eigenlijk mee wachten omdat zij samen met de gemeente wilden optrekken om een exploitant voor
het fort te vinden. Na overleg over de wensen en eisen van de gemeente en het RVB bleek dat deze teveel uit
elkaar lagen. De gemeente is opzoek naar een exploitant die mee gaat in de bestaande ideeën van de gemeente
terwijl de RVB simpelweg voor de hoogste opbrengst wil gaan. Hierna werd in overleg besloten dat de gemeente
het fort voor 270.000 kan over nemen(zie bijlage ). In de nabije toekomst gaat het college van Aalsmeer
hierover beslissen. Hiermee stapt de gemeente af van de eerdere strategie waarbij het geen
verantwoordelijkheid wilde hebben voor de beheer van het fort. Door het fort aan te kopen zou de gemeente
hier alsnog mee belast worden. Deze strategie wisseling komt waarschijnlijk door het feit dat er veel positieve
reacties op de plannen van de gemeente zijn. Er schijnen al meer dan veertig partijen bij de gemeente te hebben
gemeld die heil zien in de plannen en deze willen exploiteren. Door de zekerheid van deze interesse lijkt de
gemeente het risico van de koop van het fort toch aan te durven. (Aalsmeer vandaag, 2015)
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1.4 Analyse wet en regelgeving
Voor het maken van nieuwe plannen voor het fort is het belangrijk om te weten welke wetten en regels van
toepassing zijn. Welk bestemmingsplan geldt er voor het fort en wat staat hierin? Is het fort een monument en
zo ja op welk niveau? Zijn er nog andere restricties van toepassing?

1.4.1 Bestemmingsplan
Het vigerende bestemmingsplan voor het Fort bij Kudelstaart is Uiterweg-Plasoevers 2005. Dit bestemmingsplan
is op 7 december 2007 vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer. Deze is vervolgens op 12 juni 2007
goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Tijdens de periode van inzage zijn
er verschillende bezwaren aangetekend waarvan er enkele gegrond zijn verklaard door de Raad van State.
Uiteindelijk is het bestemmingsplan op 3 september 2008 onherroepelijk verklaard. (Gemeente Aalsmeer, 2015)
In dit bestemmingplan staat het Fort bij Kudelstaart met omliggende grond gedefinieerd als fort (Afb. 28). Tevens
staat hierop vermeld dat het fort een rijksmonument is. Voor de definitie van een fort wordt verwezen naar
artikel 16 (zie bijlage ) van de voorschriften van het bestemmingplan. Hierin staan alle regels aangegeven die
van toepassing zijn op grond die als fort gedefinieerd is. Hieruit blijkt dat de grond bestemd is voor:
1. een constructie en/of reparatiewerkplaats voor boten, met een maximale milieucategorie 3 van de bij
deze voorschriften behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, niet zijnde inrichtingen zoals vermeld in
artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer;
2. een kantoor, ter ondersteuning van de jachthavenactiviteiten;
3. culturele en recreatieve voorzieningen;
4. sanitaire voorzieningen;
5. botenopslagloods;
6. buitenopslag voor boten, met uitzondering van de gronden met de aanduiding “geen buitenopslag
toegestaan”;
7. steigers ten behoeve van aanlegplaatsen voor pleziervaartuigen, met dien verstande dat deze uitsluitend
zijn toegestaan op de gronden met de aanduiding “aanlegplaatsen ten behoeve van pleziervaartuigen
toegestaan”;
8. water, behorende bij het fort;
9. erven, toegangswegen, paden en parkeervoorzieningen; met bijbehorende bouwwerken.
Voor het gedeelte dat ook gearceerd is zijnde waterkering is het artikel 33 (zie bijlage ) van de voorschriften
van het bestemmingsplan leidend. Hierin staat dat de gronden die aangemerkt staan als waterkering enkel
bebouwd en/of aangepast mogen worden ten ondersteuning van de waterkering of als dit na overleg met de
beheerder niet schadelijk blijkt voor de waterkering.
De bouwvoorschriften die op de grond gelden vermelden dat:
1. op deze gronden is geen nieuwe bebouwing toegestaan;
2. (ver)bouwactiviteiten zijn slechts toegestaan voor zover deze gericht zijn op het behoud en de
restauratie van de aanwezige gebouwen in hun oorspronkelijke staat, dan wel betrekking hebben op het
onderhoud van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder de oeververbinding.

Afbeelding 28: Kaart van het vigerende bestemmingplan
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1.4.2 Monumentenwet
Het feit dat het fort een rijksmonument is (zie bijlage V) betekent dat het onder de monumentenwet valt. Dit wil
zeggen dat het fort extra beschermd is doordat het een cultureel historische waarde heeft. Aan de ene kant zorgt
dit voor beperkingen maar anderzijds ook voor kansen.
Bij een monument moest er een speciale monumentenvergunning aangevraagd worden. Deze is echter geen
vervanging van de normale vergunningen maar een aanvulling hierop. In de monumentenvergunning wordt
enkel aangegeven hoe er omgegaan moet worden met de monumentale waarden van het monument. Naast
deze vergunning moet voor de daadwerkelijke sloop of bouw gewoon een vergunning worden aangevraagd.
Deze kunnen pas verstrekt woorden nadat de monumentenvergunning is verkregen. Dit is echter veranderd met
de invoering van de omgevingsvergunning. Sindsdien zit alles in een vergunning. Zoals je voor elk gebouw een
vergunning moet aanvragen voor grote ingrepen is dit bij een rijksmonument niet anders. Bij een rijksmonument
moet dit echter niet alleen voor grote ingrepen. Zoals in bepaald in artikel 11 van de monumentenwet geldt: een
monument mag niet beschadigd of vernield worden zonder een vergunning en voor elke vorm van afbraak,
verstoring, verplaatsing, wijziging, herstel of gebruik is eveneens een vergunning nodig. Door deze strenge eis is
‘je mag nog geen spijker in een monument slaan’ een veel gehoorde uitspraak van eigenaren van
rijksmonumenten. Een ander nadeel van de monumenten vergunning is dat een aanvraag langer duurt. Door de
inwerkingstelling van de monumentenwet worden de termijnen van verstrekking onmiddellijk opgeschort.
(Meihuizen, 2006)

1.5 Waardestelling
Omdat het fort een rijksmonument is doordat het onderdeel is van de Stelling van Amsterdam en niet door het
fort zelf is er nog geen waardestelling van het gebouw gemaakt. Deze is echter wel nodig om de mogelijkheden
en de onmogelijkheden voor het fort inbeeld te krijgen. Tevens zal deze dienen als leidraad voor de restauratie
visie (zie bijlage V).
Het grootste gedeelte van het fort heeft een hoge monumentwaarde. Het aanzicht vanaf de keelzijde met de
kazematten is een belangrijk aspect van het fort. Doordat het fort jarenlang niet toegankelijk is geweest is dit het
enige gedeelte van het fort dat mensen jarenlang hebben kunnen zien. Zeker onder de lokale bevolking van
Kudelstaart heeft dit aanzicht een mythische status gekregen. Zij werden van jongs af aan gewaarschuwd niet te
dicht in de buurt te komen en als in de winter het water rond het fort bevroren was durfden ze niet voorbij de
helft te schaatsen. Ook de betonnen binnenwanden en het plafond hebben een hoge monumentwaarde. De
dikke binnenwanden geven het fort de kenmerkende indeling met de verschillende lokalen en zorgen voor de
echte beleving van een fort. Op het ronde plafond zijn nog de originele bouwsporen te vinden. Door middel van
strepen op het plafond herken je de individuele latten die gebruikt zijn om als bekisting te dienen.

Naast extra belemmeringen biedt het feit dat het fort een monument is ook kansen. In het bijzonder in
combinatie met het bouwbesluit. Monumenten en het bouwbesluit zitten elkaar vaak in de weg. Om aan het
bouwbesluit te voldoen moeten vaak ingrepen gedaan worden die in strijd zijn met de monumentenwet en
omgekeerd. Hier moeten dus beslissingen in genomen worden die beïnvloedbaar zijn. Het feit dat een
ongebruikt monument tot licht verval zal leiden biedt eveneens kansen. Als een monument leeg staat is er
niemand die onderhoud pleegt wat slecht is voor het monument. Als er een plan komt waardoor het monument
in gebruik genomen zal worden en dus onderhouden is men vaak bereid om enkele concessies te doen en
uitzonderingen te maken die in een normale situatie niet mogelijk zouden zijn. (Meihuizen, 2006)

1.4.3 Unesco werelderfgoed
De stelling van Amsterdam is als geheel aangemerkt als Unesco werelderfgoed. In 1995 is de stelling
voorgedragen om op de werelderfgoed lijst van Unesco te komen. In 1996 is dit verzoek gehonoreerd en is de
stelling op de lijst geplaatst. Het feit dat de stelling is aangewezen als werelderfgoed zorgt ervoor dat er nog
strenger naar behoud van het monument wordt gekeken. De reden dat de stelling op de lijst terecht is gekomen
is het feit dat het de enige fortificatie is die zijn verdediging heeft gebaseerd op waterbeheer. Dit gaat over het
complexe systeem van sluizen en dijken en niet over de daadwerkelijke forten. Dit zal dus in beperkte mate een
belemmering vormen voor eventuele aanpassingen aan het fort. (Provincie Noord-Holland, 2015)

Afbeelding 29: Waardestelling

De scheidingswanden bij de ingang van het fort hebben een positieve monumentwaarde. Deze geven de
originele indeling van het fort weer maar de functies die er van origine achter zaten zijn helaas verdwenen. De
wanden aan de frontzijde van het gebouw hebben ook een hoge monumentwaarde. Deze zijn niet zichtbaar aan
de binnen of buitenzijde van het fort. Aan de buitenzijde zijn deze bedekt door een laag grond en aan de
binnenzijde staat er een wand voor waardoor deze niet zichtbaar is. Deze wanden hebben enkel een
constructieve functie.
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2.1.2 Fort aan de Nieuwe Steeg

2 Wat kan er?
2.1 Analyse voorbeeld projecten
In Nederland zijn er al meerdere forten overbodig verklaard door de overheid. Deze zijn allemaal beschikbaar
gesteld voor alternatieven. Voor deze forten zijn verschillende nieuwe bestemmingen bedacht. De een meer
succesvol dan de ander. Door deze projecten in kaart te brengen en enkele uit te lichten wordt er een duidelijk
beeld van de mogelijkheden wat betreft herbestemming gecreëerd.
Fort aan de Nekkerweg  Wellness resort
Fort aan de Nieuwe Steeg  Geofort
Fort Werk aan de Korte Uitweg  Theehuis en natuurcamping
Fort aan de Uppelsche Dijk  Brasserie en feest/vergaderlocatie
Fort Bakkerskil  Bed en breakfast
Fort Giesen  Natuurgebied dieren broedplaats
Fort Vechten  Waterliniemuseum en feestlocatie
Fort Sprokkelenburg  Evenementenlocatie
Fort Vuren  Evenementen en overnachten
Fort Vijfhuizen  Kunstfort met restaurant
Fort H Muiden  Brasserie en wijnbar
Fort aan de Drecht  Multifunctioneel centrum. Restaurant, wijnhuis, pannenkoeken, atelier en evenementen
Fort Everdingen  Brouwerij en evenementen
Fort Pannerden  Museum en informatiepunt
Fort Naarden  Museum
Fort Zuid  Bar, restaurant evenementen

2.1.1 Fort aan de Nekkerweg
Dit fort in omgetoverd tot fort resort Beemster. In een tijdsbestek van 13 maanden is het complete fort
gerestaureerd en tevens is er een groot stuk aangebouwd. Na voltooien herbergt het fort een wellness resort
met ondersteunende faciliteiten, een restaurant en bar met buiten terras en een hotel met verschillende ruime
hotelkamers. In het bestaande pand zijn de hotelkamers, restaurant en de entreehal/receptie gesitueerd. In het
nieuw aangebouwde gedeelte is het wellness gedeelte gesitueerd en de ondersteunende faciliteiten zoals de
verschillende zwembaden, sauna, douches en dergelijke. Het resort is in augustus 2012 geopend en draait nu
bijna 2.5 jaar. Over deze periode is gebleken dat de transformatie een succes is en door eigen opbrengsten
overeind kan blijven.
(Fort Resort Beemster, 2015)

Van dit fort is een heus interactief geofort gemaakt. Op het fort zijn verschillende activiteiten die allemaal te
maken hebben met geotechnieken. Zo is er een vleermuizenspeeltuin, een doolhof waar op verschillende
manieren doorheen gelopen kan worden, kun je er een 3D scan maken van je eigen hoofd, zijn er verschillende
speurtochten, kun je er een kompas maken, geografische films kijken, je eigen doolhof maken, enzovoort. Naast
deze activiteiten is er ook nog een restaurant op het terrein. Hier kan je terecht voor lunch of diner maar ook
voor een zakenlunch, bruiloft en partijen. De opening van het geofort was op 26 juni 2012. Na een rustige start is
het fort nu een bruisend, goedlopend concept. Dit succes wordt steeds groter doordat het fort zich blijft
ontwikkelen en steeds meer activiteiten aanbiedt. (Geofort, 2015)

Afbeelding 32: Fort aan de Nieuwe steeg

Afbeelding 33: Nieuwe glazen overkapping in Fort aan de Nieuwe steeg

2.1.3 Fort Bakkerskil
Het fort Bakkerskil is veranderd in een Bed & Breakfast. Van de verschillende ruimtes in het fort zijn zes kamers
voor twee tot vier personen en twee grote kamers voor zes personen gemaakt. Alle ruimtes zijn na de restauratie
voorzien van een eigen badkamer. Ook is er een kleine keuken waaruit ontbijt en de mogelijkheid tot het
organiseren van een high tea word aangeboden. De Bed & Breakfast is geopend in april 2012 en heeft sindsdien
een redelijke bezetting. Net voldoende om het geheel draaiende te houden dankzij de slanke opzet. (Lucas,
2015)

Afbeelding 34: Fort Bakkerskil

Afbeelding 35: Hotelkamer in Fort Bakkerskil

2.1.4 Fort Pannerden

Afbeelding 30: Ingang van Fort Beemster

Afbeelding 31: Spa ruimte in Fort Beemster

fort Pannerden heeft tussen 2008 en 2011 een grote restauratie ondergaan waardoor het fort weer in zijn oude
staat hersteld is. Er heeft geen echte functiewijziging plaatsgevonden. Het fort is erkend als
natuurinformatiepunt. Hierna was er onder andere de mogelijkheid tot rondleidingen op het fort. Dit brengt
echter niet genoeg op om het concept draaiende te houden. Door de inkomsten van €25.000, - aan subsidie kan
het rondkomen. Om dit te verbeteren zijn er plannen om het fort verder te ontwikkelen. Het moet een
belevingscentrum van natuur en cultuurhistorie voor jong en oud worden. Deze plannen zijn al gefinancierd door
verschillende sponsors en staan op het punt om uitgevoerd te worden. (Fort Pannerden, 2015)
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2.1.5 Fort Naarden
fort Naarden gaat tegenwoordig door het leven als het vestingmuseum. Naast het museum in het fort is er op
het terrein van het fort een scala aan activiteiten. Zo kunnen er verschillende workshops gevolgd worden. Hierbij
kan men bijvoorbeeld leren boogschieten of middeleeuws stok vechten. Er kan een cursus tot kanonnier gevolgd
worden, er zijn rondleidingen en een vaartocht door de vestinggracht. Er is zelfs een fortgolfbaan en de
mogelijkheid om een real life game, educatieve LARP, te spelen. Hierin wordt een Nederlandse politieopleiding
door Duitse militairen uit de tweede wereldoorlog nagebootst. Mede door deze enorme verscheidenheid aan
activiteiten is het fort een enorm succes. Na de opening als museum liep het al uitstekend maar na de uitbreiding
van de activiteiten in 2008 werd dit alleen maar beter. (Vesting museum, 2015)

Tegen leegstand en verloedering van forten zijn verschillende remedies bedacht. Van museum tot restaurant en
van vleermuizen overwinterplaats tot wellness resort. Het ene concept is succesvoller dan het andere maar het
geeft wel een beeld van de vele mogelijkheden die er zijn voor de herbestemming van een fort. Een opmerkelijk
punt is dat de forten die verschillende activiteiten onder een thema bieden het meest succesvol zijn. Forten met
maar een functie of verschillende functies die elkaar niet direct ondersteunen zijn minder levensvatbaar.

Afbeelding 36: Fort Naarden

2.1.6 Fort Muiden
Dit fort is omgedoopt tot fort H. het fort is volledig gerestaureerd en in gebruik genomen door een uitbater. Deze
heeft er een bar/restaurant in gevestigd. Door de ligging langs de Vecht, heeft het een heerlijk buitenterras. In
het fort is naast het restaurant ook een expositie ruimte. Hier worden verschillende exposities tentoon gesteld
en ook wordt er 4 keer per jaar een kunstmarkt gehouden. De locatie is ook te huren voor bruiloften en partijen.
Voornamelijk door de ligging langs het natuurgebied de Biesbosch en de mooie bijhorende fiets- en
wandelroutes profiteert het fort van de vele dagtoeristen. (Fort H, 2015)

Afbeelding 37: Restaurant in Fort Muiden
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2.2 Analyse gebouw eigenschappen
De vraag welke nieuwe bestemmingen aan het fort gegeven kunnen worden wordt voor een gedeelte ook
bepaald door het gebouw zelf. Wat voor een structuur heeft het gebouw? Is het gebouw flexibel? Laat het
gebouw zich eenvoudig aanpassen? Dit zijn verschillende gebouweigenschappen die voor de ene functie
wenselijk zijn maar een ander juist volledig uitsluiten.

2.2.1 Gebouwstructuur
Het fort bestaat uit twee gebouwen (Afb. 38). Het hoofdgebouw en een voorgebouw, die verbonden worden
door middel van een poterne. Allebei de gebouwen zijn rechthoekig van vorm. Het hoofdgebouw is een
rechthoek met in het midden een knik van ongeveer 6 graden waardoor 2 vleugels ontstaan (Afb. 39). De
vleugels zijn ieder 85 meter lang en 12 meter diep. De vleugels zijn opgebouwd uit allemaal losse lokalen. Deze
lokalen hebben inwendige afmetingen van ongeveer 5 meter breed en 7 meter diep. Zowel langs de keel- als de
frontzijde loopt een gang over de gehele breedte van het fort. Deze gangen zijn beide 1 meter breed. Op de
tekeningen van het fort lijkt het erop of de gangen aan beide zijdes niet afgescheiden zijn van de lokalen. In
realiteit geld dit alleen voor de gang aan de keelzijde. De gang aan de frontzijde is wel grotendeels afgescheiden
van de lokalen. In de lokalen staat aan deze zijde een houten kozijn met glazen panelen en een deur die het
lokaal volledig afscheidt van de gang. Aan de keelzijde is deze afscheiding weggelaten om zo een snellere
mobilisatie van het fort te kunnen realiseren. Op de scheiding van de lokalen zitten wel kozijnen met deuren
daarin. Zo was het wel mogelijk om de lokalen van elkaar te scheiden en nog enige vorm van privacy te creëren.

Afbeelding 38: Duiding gebouwdelen

Het front gebouw is een stuk kleiner (Afb. 40). Deze heeft de afmetingen van 14 bij 31 meter. Dit gebouw bestaat
eveneens uit verschillende lokalen. Het verschil is dat deze lokalen iets kleiner zijn namelijk 3 bij 6 meter. Ook
loopt er bij het frontgebouw alleen aan de keelzijde een niet afgescheiden gang van een meter breed langs de
lokalen. Ook hier zitten op de scheiding van de lokalen deuren om scheiding mogelijk te maken. Alle kozijnen in
het fort zijn nog origineel. Het enige dat ermee is gebeurd, is schade door gebruik en een regelmatige
schilderbeurt. De twee gebouwen worden verbonden door een poterne. Deze poterne is een soort tunnel tussen
de gebouwen. Dit is de grootse ruimte in het fort. De poterne is 6 bij 30 meter. De vrije hoogte in het fort
varieert tussen de 2 meter 10 en de 3 meter 10. Dit komt door de bouwmethoden die toegepast is waardoor een
soort ronde gewelven ontstonden. Zeer goed vergelijkbaar met de plafonds die je in werfkelders vindt in panden
aan de Nederlandse grachten.

2.2.2 Fysieke eigenschappen
Het Fort bij Kudelstaart hoort bij de eerste reeks forten die niet meer gemetseld werden. Door de uitvinding van
de nieuwe Brisantgranaat waren gemetselde forten verouderd en werden nieuwe forten van beton gemaakt. Het
meeste hiervan is ongewapend beton. Zowel de fundering, de muren en het dak van het fort zijn uit ongewapend
beton van verschillende samenstellingen opgebouwd. Op sommige plekken is er echter wel gebruik van
betonwapening gemaakt. Bijvoorbeeld voor een uitstekend betonnen opstapje. De wapening die hiervoor
gebruikt werd bestonden uit oude trainrails. Op sommige plekken waar de wapening uit de beton steekt is dit
goed zichtbaar. (Ros, 2015)

Afbeelding 39: Afmetingen hoofdgebouw

Een fort is uiteraard een compact gesloten gebouw. Er moeten zo min mogelijk openingen in zitten waar
projectielen door naar binnen kunnen. Dit betekent ook dat het fort van binnen heel donker is. Door de houten
en stalen luiken aan de keelzijde open te zetten is er nog wel enige daglicht toetreding in de verschillende
ruimtes in het hoofdgebouw maar deze zijn zeer beperkt. Het voorgebouw bezit zelfs geen enkele opening op
een kleine uitzichtkoepel na. Hier komt dus totaal geen daglicht binnen. Een ander effect van de geslotenheid is
het feit dat er weinig tot geen luchtventilatie is. Dit, en het feit dat het gedeeltelijk onder de grond ligt, zorgt er
voor dat het relatief vochtig is in het fort. Op dit moment is er nog weinig tot geen vochtschade in het fort te zien
al zijn er duidelijk wel sporen van. Dit is ook zo omdat het fort nu nog op geen enkele wijze wordt verwarmd en
dezelfde tempratuur als buiten heeft. Zodra het fort in gebruik genomen gaat worden zal dit veranderen. Hier zal
goed rekening mee gehouden moeten worden tijdens de transformatie/restauratie.
Afbeelding 40: Afmetingen frontgebouw
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2.2.3 Aanpasmogelijkheden
Doordat het gehele fort van ongewapend beton is gemaakt is het niet bepaald een flexibel gebouw. De muren
van 1 meter en het dak van 2 meter dik ongewapend beton laten zich niet gemakkelijk aanpassen. Er bestaat
natuurlijk altijd de mogelijkheid om een wand weg te halen of sparingen te maken. Dit gaat bij dit fort, door zijn
fysieke eigenschappen, echter niet zonder grote inspanning. Niet alleen is het arbeidsintensief om je door 2
meter beton te werken maar deze ingrepen moeten ook constructief opgevangen worden. Door de opbouw van
het fort met ongewapend beton kan een sparing de constructie dusdanig verzwakken dat deze zou kunnen gaan
verzakken of zelfs gedeeltelijk instorten.
De frontzijde van de twee gebouwen bieden wel een grote kans (Afb. 42). Zoals bij het fort aan de Nekkerweg is
bewezen kan er aan deze zijde een groot stuk nieuwbouw gerealiseerd worden zonder dat deze het monument
aantast. Door de grond die als bescherming over het fort ligt af te graven kan hier een gedeelte nieuwbouw
komen. Dit zou zelfs twee verdieping kunnen krijgen als er een stuk de diepte weggegraven word. Deze
nieuwbouw moet je dan vervolgens weer met grond afdekken. Zo is er op het eerste oog niks aan het fort
veranderd maar zie je alleen bij een nadere inspectie en de nodige voorkennis dat het fort dieper is geworden.
Dit betekend wel dat ook deze eventuele uitbouw met een beperkte licht toetreding te maken krijgt. Al is het in
een nieuwbouwsituatie makkelijker om dit op te lossen dan in het bestaande fort.
Conclusie mogelijke functies
Alle eigenschappen van het fort in ogenschouw genomen ontstaat de volgende lijst aan mogelijke nieuwe
bestemmingen:
Kantoren
Museum
Vergaderruimte
Hotel
Tentoonstellingsruimte
Fitnes
Onderwijs
Winkel
Bibliotheek
Sauna

Afbeelding 41: Foto van de fundering van Fort Kwakel

Door de mogelijkheid om aan de frontzijde van het fort aan te bouwen worden functies die die niet in het fort
passen door de hokjesstructuur eveneens mogelijk. Deze functie moet echter wel passen bij of samenwerken
met de functie die het bestaande fort krijgt. Zo zou het dus kunnen dat de uitbouw een restaurant en een
binnenzwembad wordt die past bij de hotelfunctie in het bestaande fort. Maar kan de uitbouw geen bioscoop
worden als het bestaande fort een onderwijsfunctie krijgt.

Afbeelding 42: Uitbreidingskansen voor het fort
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2.3 Analyse omgevingswensen en kansen
Voor de wensen en kansen van de omgeving heeft adviesbureau Tenman een zestal interviews gehouden. Deze
zes partijen vormen een goede afspiegeling van de omgeving in zowel particulieren als bedrijfsmatige zin. De
insteek van deze interviews was om een algemeen beeld te krijgen van wat de kansen en wensen van de lokale
omgeving waren. (Meijer & Oussoren, 2012) De geïnterviewde zijn:
De heer Peter de Wit van zeilschool Vrouwentroost
De heer Willem Vriend van stichting Westeinder Aalsmeer promotie
De heer Joost Kempers van jachthaven Kempers
De heer Marc Blees directeur van Gaastra
De heer Danny Jan eigenaar van Restaurant Oriental Paradise
De heer Norbert Douque namens Stichting Westeinder Zeilwedstrijden

Peter de Wit is al sinds 1969 rond de Westeinderplas actief met zijn zeilschool. Deze heeft hij gevestigd in de
oude kwekerij in Vrouwentroost. De zeilschool is een goed lopende onderneming met klandizie uit de wijde
omgeving. Zo komen er vanuit Hoofddorp, Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer en Kudelstaart kinderen naar zijn
zeilschool toe om onderricht te worden in de zeilwereld. Het grootste gedeelte van de activiteiten vindt plaats in
de zomermaanden. In de herfst en de lente zijn er nog wel enkele activiteiten met lessen aan scholen maar in de
winter gebeurt er bijna niets. Naast de zeilschool heeft hij er ook een kleine horecagelegenheid bij. Deze is
ondersteunend aan de zeilschool maar kan ook los hiervan geboekt worden.

Marc Blees is mede eigenaar van het kledingmerk Gaastra. Het hoofdkantoor van het kledingmerk staat in
Aalsmeer. Marc Blees is een echte ondernemer met ervaring in projectontwikkeling. In het bijzonder met
projecten met een nautisch aspect. Hier naast is Marc Blees ook een verwoed zeiler met veel bekendheid en
contacten in de Nederlandse zeilwedstrijd wereld.

Danny Jan is samen met zijn zoon eigenaar van het Chinese restaurant in vrouwentroost Kudelstaart. Het
Oriental Paradise is een goed lopend restaurant die 60% van de omzet door afhaalmaaltijden genereerd. Het
restaurant heeft een sterke lokale functie. Ook ontvangt Danny Jan op regelmatige basis de Chinese relaties van
de bloemenveiling in Aalsmeer.

Norbert Douque is voorzitter van de stichting Westeinder Zeilwedstrijden. Aan deze stichting zijn zeven
zeilverenigingen verbonden. Norbert Douque is goed bekend met de Westeinderplassen en zijn omgeving. Naast
een groot promotor van de zeilsport in de omgeving van de Westeinderplassen is spant hij zich ook in voor de
ontwikkeling van de gemeenschap om de Westeinderplassen.

Willem Vriend woont al meer dan veertig jaar in Kudelstaart. Hij zet zich in voor de stichting Westeinder
Aalsmeer Promotie. De doelstelling van deze stichting is de watergebonden recreatie van de omgeving
Westeinderplassen en Aalsmeer te promoten. Zo hebben zij de staande masten route en de passantenhaven op
het Praamplein in het centrum van Aalsmeer gerealiseerd. Hiernaast is Willem Vriend goed op de hoogte van de
publieke opinie en kent vele betrokken burgers binnen de gemeente.

Joost Kempers is eigenaar van jachthaven Kempers in Kudelstaart. Op deze grond is er naast de jachthaven ook
een restaurant dat door derden word beheerd. Vanuit de jachthaven bedrijft Joost Kempers ook nog
scheepsmakelaardij in de pleziervaart. Joost Kempers is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de zeilsport
en de pleziervaart. Hiernaast is Joost Kempers ook mede organisator van evenementen op en rond de
Westeinderplassen.

23

Uit deze interviews komt een scala aan algemene kansen en wensen naar voren.
-

Het fort is uniek in de stelling van Amsterdam omdat het én aan open water grenst én over land goed
bereikbaar is.

-

Voor functies met een duidelijke piekbelasting qua parkeren is het niet altijd mogelijk om genoeg
parkeerplekken te realiseren op het fort zelf. Hier zal een plek in de omgeving voor gezocht moeten
worden.

-

Wanneer de functie van jachthaven gehandhaafd blijft moet er rekening gehouden worden met de
parkeernorm van 1,5 auto per ligplaats.

-

Naast al deze algemene functies kwam er gedurende alle interviews ook een specifieke functie naar voren. Alle
geïnterviewde kwamen met meerdere kansen en wensen die in de richting van de watersport wezen. Bijna de
helft van de opmerkingen hintte deze kant op.
-

De Westeinderplas is het beste bezeilbare binnenwater van Nederland. De ligging ten opzichte van de
wind is gunstig en het meer is groot en diep.

-

De gemeente Aalsmeer moet zich meer als watersportgemeente profileren. Op deze manier kan het
verlies van werkgelegenheid door vertrek van enkele bedrijven en een steeds verdere automatisering
van de bloemenveiling worden tegen gegaan.

Voor het parkeren zou een dubbelfunctie gecreëerd kunnen worden omdat de grootste vraag hiervoor in
de zomer is. In de winter zouden hier boten op gestald kunnen worden al dan niet in een loods.

-

Het fort leent zich er goed voor om vaarwedstrijden vanaf te organiseren. Vanaf de strekdammen en het
dak van het fort is er een goed uitzicht over de gehele plas.

-

Een jachthavenfunctie heeft voor -en nadelen. Het is wel een goede manier om geld te verdienen maar
het maakt eventuele evenementen op het fort lastig. Ook zal het minder openbaar toegankelijk zijn
omdat booteigenaren bang zijn voor schade en/of diefstal van de boten.

-

Het is een idee om op het fort een starttoren voor vaarwedstrijden te bouwen. Zo zouden er echte
schoten vanaf het fort afgevuurd kunnen worden.

-

Wonen wordt door de meeste niet als een wenselijke functie gezien. Een evenement op het fort
organiseren zou bij deze functie zeer lastig zijn. De eventuele bewoners zouden veel overlast van een
evenement ondervinden. Woningen zouden wel op de zuidelijke strekdam gerealiseerd kunnen worden
en zo geen evenementen hinderen. De functie wonen zou wel voor sociale controle zorgen en het fort
levendiger houden tijdens het laagseizoen.

-

Rondom de Westeinderplassen is een tekort aan goede kraan/lift faciliteiten. Deze zou op het fort
gerealiseerd worden. Vooral met het oog op het organiseren van eventuele vaarwedstrijden is een goede
lift noodzakelijk.

-

Tijdens eventuele wedstrijden is er veel opslagruimte voor boten nodig op het land. Wedstrijdboten
worden pas op het allerlaatste moment te water gelaten om aanslag op de romp te minimaliseren.

-

Het fort zou een sport facilitair centrum kunnen worden. Een plek waar verenigingen gebruik kunnen
maken van hoogwaardige faciliteiten. Het zou zelfs een plek voor topsporters kunnen worden om te
komen trainen.

-

Historisch hecht de Aalsmeerse bevolking weinig belang aan de ontwikkeling van de watersport. De
Westeinder wordt als de eigen plas gezien en dag passanten worden niet meteen met open armen
ontvangen.

-

Er is een cultuur verschil tussen commerciële (top)watersport en mensen die het voor hun plezier onder
begeleiding van bijvoorbeeld een vereniging doen.

-

De ontwikkeling van het fort moet een samenspel van verschillende functies worden. Deze moeten goed
samenwerken om van het fort een succes te maken.

-

Overlast gevende activiteiten, zoals een discotheek of onderhoudswerf worden als onwenselijk
beschouwd.

-

Voor bijna elke invulling van het fort is een horeca onderdeel wenselijk. Er moet echter vermeden
worden dat deze gaat concurreren met de al bestaande lokale horeca.

-

De toevoeging van logies is een interessante optie. In de omgeving van Kudelstaart en Aalsmeer is weinig
aanbod van goede logiesfuncties.

-

Voor veel functies is een grote opslagruimte gewenst. De vraag is of de bestaande loods groot genoeg is.

-

Winterstalling van boten op het fort is onwenselijk en niet nodig omdat er in de buurt al genoeg
gelegenheid toe is.

-

Het creëren van vergader- en instructiezalen is een mogelijkheid.

-

Het fort is zeer geschikt voor product presentaties. In het bijzonder presentaties waarbij gebruik wordt
gemaakt van zowel land als water.

De conclusie hieruit is dat de omgeving open staat en ideeën heeft voor verschillende nieuwe functies in het fort.
Ze sluiten er enkele duidelijk uit zoals wonen, discotheek of een werkplaats. Het is echter ook duidelijk dat ze een
favoriet hebben. Als het aan de omgeving ligt wordt het een zeilfort. Als ondersteuning aan deze recreatieve
functie zouden ze graag enkele kleine ondersteunende functies zoals horeca en logies zien.
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2.4 Analyse wensen gemeente Aalsmeer

De gemeente is een belangrijke partij in het transformatieproces. Zeker nu steeds duidelijker wordt dat de
gemeente het fort zal gaan kopen. Als beleidsbepalende gemeente hadden zij al ruime inspraak op een nieuwe
bestemming als ze tevens eigenaar worden zal deze invloed alleen maar vergroten. De eisen en wensen van de
gemeente moeten dan ook zeker in ogenschouw genomen worden.
De gemeente is al geruime tijd met het fort bezig. Sinds bekend werd dat de overheid het fort af zou gaan stoten
werd er al naar gekeken wat de gemeente met het fort zou kunnen en willen. De gemeente heeft als doel voor
het fort dat het een grote toegankelijkheid heeft voor iedereen. Tegelijk wil de gemeente zich gaan profileren als
waterschapgemeente en het toerisme uit Amsterdam aanspreken. Amsterdam heeft een overvoed aan toerisme
waar de gemeente graag van wil profiteren. Vanuit die gedachten heeft de gemeente in 2012 een eerste
haalbaarheidsonderzoek laten doen. Voor dit onderzoek huurden de gemeente 2 externe partijen in. Dit waren
Tenman en BunkerQ. Deze bureaus hebben een rapport gemaakt waarin duidelijk naar voren komt dat het fort
potentie had om herbestemd te worden. en zeker ook in de richting die de gemeente graag voor ogen had
namelijk die van een zeilfort. In het verleden heeft de gemeente al eerder plannen gehad om het gebied rond het
fort tot een watersport locatie te maken. Deze plannen zijn toen door uiteenlopende redenen niet door gegaan.
(van Veen, 2015)
Aan de hand van het rapport en de ideeën is de gemeente vervolgens opzoek gegaan naar partijen die voor de
exploitatie wilden zorgen. Hier zijn meer dan vijftig geïnteresseerden voor gevonden. Dankzij deze grote
belangstelling lijkt de gemeente zich gesterkt te voelen in hun aanpak. Mede hierdoor durft de gemeente nu ook
meer risico te nemen door het fort zelf aan te kopen. Door de koop van het fort kunnen zij nog sterker achter
hun wensen gaan staan om van het fort een plek voor watersport te maken. Er zal met een heel goed plan
gekomen moeten worden om de gemeente hier nog vanaf te brengen. Maar als de exploitatie van dit plan
gunstiger is en toch aan de gemeentelijke wensen van toegankelijkheid en toerisme voldoet is dit zeker niet
onmogelijk. (Gemeente Aalsmeer, 2015)
Dit blijkt ook uit de uitspraken van de heer P. Oussoren. Hij werkt bij advies bureau Tenman en heeft aan het
haalbaarheidsonderzoek mee gewerkt. Daarnaast zit hij in het bestuur van de ESA en is dus verantwoordelijk
voor de huidige exploitatie van het fort en werkt voor de gemeente. Hij bevestigt dat de gemeente het
bestaande bestemmingsplan wil aanpassen om andere bestemmingen mogelijk te maken maar heeft het liefst
een bestemming waarbij watersport centraal staat. Andere bestemmingen wil de gemeente ook ondersteunen
als ze de gemeentelijke gedachten van toegankelijkheid, laagdrempeligheid en cultuurhistorie respecteert. De
enige plannen die de gemeente per definitie afkeurt zijn plannen die zorgen voor geluids- en/of verkeeroverlast
zorgen. (Oussoren, 2015)
De gemeente beoordeelt alle plannen aan de hand van het thema ‘’Behoud door ontwikkeling’’. Dit houdt in dat
er best wijzigingen en aanpassingen mogelijk zijn mits ze zorgen voor het verdere behoud van het fort.

2.5 Analyse wensen huidige gebruikers/sympathisanten

In het transformatieproces is de huidige gebruiker geen partij met stemrecht. Zij zitten hier alleen om de periode
tot de daadwerkelijke transformatie op te vullen. Zij zijn echter wel al meer dan vijftig jaar op het fort actief en
de personen die het dagelijkse beheer doen lopen er ook al meer dan tien jaar rond. Zij hebben dan ook een
enorm hart voor het fort en ideeën voor wat er mee zou moeten gebeuren.
Vanuit de huidige gebruikers en sympathisanten is een groep mensen ontstaan dat ideeën heeft voor het fort.
Deze mensen zijn:
Theo Bergonje: Accountmanager Rijkswaterstaat. Booteigenaar van een boot in de jachthaven.
Arie van Veen: Buschauffeur. Booteigenaar van een boot in de jachthaven.
Jan van Veen: Oud basisschool leraar en directeur. Booteigenaar van een boot in de jachthaven.
Geeft rondleidingen op het fort.
Henk Kuiper: Havenmeester van de jachthaven.
De eerste aanzet voor de ideeën kwamen van Theo en Arie. Zij vinden het belangrijk dat het fort, wat in zo’n
unieke staat verkeert, zo min mogelijk aangetast word. Zij streven dan ook naar een nieuwe functie die vrijwel
zonder aanpassingen in het fort gerealiseerd kan worden. Beiden hebben ook veel affiniteit met water. Vanuit
het feit dat ze beide een boot hebben en geregeld op het water te vinden zijn maar ook met hun gezamenlijke
interesse in hoe Nederland omgaat met en gebruik maakt van water door de gehele geschiedenis. Zij zouden dan
ook graag zien dat het fort een educatief centrum wordt voor alles wat met water te maken heeft. Een plek waar
jong en oud kan leren over water gerelateerde onderwerpen in Nederland en de rest van de wereld. En dan niet
alleen door te zien en te horen maar ook door te doen. Het fort is omringd door water dus mogelijkheden te over
om het water ook fysiek te ervaren. (van Veen, 2015)
Jan van Veen heeft zich, na het horen van de ideeën bij de beiden heren aangesloten. Hij is een groot
voorstander van het plan en wel om twee redenen. Ten eerste door zijn educatieve achtergrond. Hij is leraar
geweest en wil anderen graag wat leren. Dit merk je ook tijdens de rondleidingen die de heer van Veen geeft.
Deze zijn vol passie en er is duidelijk te horen dat hij een hechte band voelt met het fort. Ten tweede omdat deze
plannen het fort niet tot zeer weinig aantasten. Hij vindt het belangrijk dat het goed bewaarde interieur bewaard
blijft en dat je geschiedenis blijft ervaren als je door het fort loopt. Dat je het gevoel ervaart dat het een fort is als
je binnen loopt. Hiernaast heeft hij ook nog een persoonlijke band met het fort omdat zijn opa hier vroeger
gestationeerd is geweest. Dit zorgt ervoor dat hij nog meer voor behoud van elk detail is. (van Veen, 2015)
Henk kuiper is ook een voorstander van deze ideeën. Hij vindt het naast het behoud van het fort, belangrijk dat
de jachthaven open blijft en het liefst blijft hij de rest van zijn leven de havenmeester. De haven is na tien jaar
een beetje zijn kindje geworden. Hij vindt het ook belangrijk dat het fort voor iedereen toegankelijk is. Dat
iedereen met eigen ogen kan zien hoe het fort eruit ziet en onderhouden is. (van Veen, 2015)
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2.6 Kansrijke concepten
Uit de verschillende analyses zijn uiteindelijk drie concepten naar voren gekomen. Alle drie deze concepten
hebben een kans op het fort.

2.6.1 Waterfort
Bij dit concept moet het fort volledig in het teken van water/watersport komen te staan.
Dit concept bestaat uit twee delen. Een commercieel deel en een educatief deel.(zie bijlage V)
Commercieel
Bij het commerciële gedeelte moet de huidige jachthaven uitgebreid worden om ook andere faciliteiten naast
botenstaling te bieden. Zo moet het fort gaan voorzien in de mogelijkheid tot watersport. Vanaf het fort moeten
zeilwedstijden georganiseerd kunnen worden maar ook de mogelijkheid tot waterskiën en kitesurfen. Om dit
mogelijk te maken moet er vanuit het fort ondersteuning geboden worden in de vorm van watersportwinkels,
een zeilschool, een werkplaats voor botenbouw, horeca, verblijfsvoorzieningen, enzovoort. Hiermee wordt een
doelgroep van watersportliefhebbers in alle leeftijden aangesproken. Van jonge beginnelingen tot ervaren
wedstrijdzeilers tot recreanten die een lekker dagje willen varen/zeilen (Afb. 44).
Educatief
In het educatieve gedeelte komt het fort volledig in het teken van educatie te staan. In elke ruimte van het fort
komt een ander water gerelateerd thema centraal te staan waar mensen door middel van bijvoorbeeld foto’s,
video’s en maquettes hier meer over te weten kunnen komen. Zo kan er bijvoorbeeld een ruimte over de
watersnoodramp komen, een ruimte over de deltawerken, een ruimte over de verschillende stellingen in
Nederland, een ruimte over de afsluitdijk, enzovoort. Ook kunnen er voor studenten met water gerelateerde
opleidingen van hogescholen en universiteiten ruimtes gemaakt worden waar zij proeven en experimenten
kunnen doen die water gerelateerd zijn. De ruimtes kunnen ook geschikt gemaakt worden om projecten en
afstudeerprojecten tentoon te stellen. De doelgroep van dit concept zijn scholieren van de basis- en de
middelbare school, specifieke water gerelateerde opleidingen van het HBO en WO en gezinnen met kinderen die
een educatief en leuk dagje uit willen (Afb. 43).

Afbeelding 43: Referentiebeeld educatief waterfort

Afbeelding 45: Referentiebeeld hotelfort

Afbeelding 44: Referentiebeeld commercieel waterfort

Afbeelding 46: Referentiebeeld hotelfort

2.6.2 Hotelfort
Dit concept spreekt redelijk voor zichzelf. Bij dit concept blijft de huidige jachthaven bestaan en wordt zelfs
uitgebreid. In het fort zelf wordt een compleet hotel met restaurant gerealiseerd (Afb. 45&46). In combinatie
met de mooie omgeving en de recreatie mogelijkheden om de Westeinderplas. Zo wordt het fort ideaal voor een
week ontspannen zeilen, een dagje ertussen uit of een weekendje weg voor het hele gezin.(Zie bijlage V)

2.6.3 Kantoorfort
Onder dit concept is de nieuwe bestemming gelijk duidelijk. De verschillende ruimtes in het fort worden
getransformeerd tot kantoorruimtes. Door de indeling van het fort kunnen hier zowel kleine als iets grotere
bedrijven in gehuisvest worden. Daarnaast komen er ruimtes voor vergaderingen en product presentaties
(Afb. 47). De mogelijkheid tot congressen moet in het fort ook gefaciliteerd worden.

Afbeelding 47: Referentiebeeld kantoorfort
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2.6.4 Haalbaarheidsscan concepten
Om de haalbaarheid van de concepten in beeld te brengen is een scan gemaakt van het draagvlak dat de
verschillende concepten bij de belanghebbende hebben. Dit draagvlak is opgemaakt uit interviews en
documenten die rond het fort gedaan zijn. Als dit draagvlak te klein blijkt is het niet nodig om het betreffende
concept verder te onderzoeken. Het draagvlak wordt als te klein beschouwt als het cijfer uit de scan negatief is.
De puntenverdeling werkt als volgt. Per criteria wordt bepaald of deze zeer positief (++), positief (+),
neutraal (+/-), negatief (-) of zeer negatief (--) tegenover het concept staat. Hier zijn vervolgens punten aan
verbonden. ++ = 2, + = 1, +/- = 0, - = -1 en -- = -2. Deze wordt vervolgens opgeteld.
Waterfort
+
++

Hotelfort
++
+

Kantoorfort
+
__

Makelaar

+/-

++

_

Omgeving

++

+

_

Groep Fort Kudelstaart

++

_

__

Totaal

7

5

-5

Rijksvastgoedbedrijf
Gemeente

Rijksvastgoedbedrijf
Het RvB heeft voor de verkoop van het fort een duidelijke visie. Het doel is om van de verkoop een zo
aantrekkelijk mogelijke financiële transactie te maken. Welke functie het hierna krijgt en in hoeverre deze
levensvatbaar is maakt voor het RvB niet uit. Vandaar dat er op alle concepten positief gereageerd wordt. Over
het hotelfort is het RvB het meest positief omdat hiermee het meeste geld verdient kan worden. (Aalsmeer
vandaag, 2015)
Gemeente
Over de nieuwe exploitatie van het fort wil de gemeente enige mate van controle houden door, al dan niet
tijdelijk, (gedeeltelijk) eigenaar te worden. Voor een nieuwe bestemming heeft de gemeente twee eisen.
Toegankelijkheid en behoud van het fort. Vanuit die gedachten valt het kantoorfort af omdat dit betekent dat
het fort alleen voor werknemers toegankelijk is en er bij een kantoorfunctie veel leegstand verwacht word wat
voor vermindering van het behoud zorgt. De andere twee concepten voldoen wel aan de gemeentelijke eisen. De
gemeente heeft een voorkeur voor het waterfort omdat er verwacht wordt dat deze toegankelijker is. (Oussoren,
2015)
Makelaar
De makelaar heeft het beoordeeld vanuit het verhuurperspectief. Hij denkt dat er voor een kantoorfunctie niet
tot moeilijk een huurder te vinden is en raadt dit dus af. Voor een hotel verwacht hij dat het zeer waarschijnlijk is
dat hier een belegger voor te vinden is die hierin zou willen investeren. Over een waterfort is hij niet helemaal
zeker. Voornamelijk het gedeelte voor onderwijs verwacht hij moeilijk verhuurd te krijgen. Ook ziet hij niet veel
toekomst in het voorlichting/museum gedeelte. (telefoongesprek makelaar)
Omgeving
Vanuit de omgeving is er niet echt weerstand tegen een van de concepten. Zij vinden het vooral leuk dat er wat
met het fort gaat gebeuren en dat het voor iedereen toegankelijk blijft. Veel omwonende weten nog van vroeger
hoe verboden het was om in de buurt van het fort te komen en vinden het geweldig om nu op het fort rond te
kunnen lopen. Vanuit dit perspectief zijn ze het meest positief over een waterfort maar een hotelfort vinden ze
ook geen probleem. (Meijer & Oussoren, 2012)

Groep Fort Kudelstaart
Voor de stichting is het belangrijkste punt dat het fort onaangetast blijft. Niet alleen van buiten maar ook van
binnen. Vandaar dat zij negatief tegenover een hotel- en een kantoorfort staan. Zij vrezen dat het fort in ieder
geval vanbinnen niet meer als zodanig herkenbaar is. Bij een waterfort zouden er maar minimale aanpassingen
nodig zijn. Ook vinden zij het educatieve gedeelte heel belangrijk. (van Veen, 2015)
Uit deze scan blijkt dat zowel het waterfort als het hotelfort ruim positief scoren. Deze concepten hebben een
goede kans om gerealiseerd te worden. Om uiteindelijk tot een definitieve keuze te komen zijn de twee
concepten aan vier verschillende partijen voorgelegd. Een ontwikkelaar, twee architecten en een
restauratieaannemer. Zij hebben allemaal hun visie en advies gegeven over de twee concepten.
Ontwikkelaar
Voor de ontwikkelaar waren beide concepten mogelijk maar hadden een heel ander profiel. Het waterfort heeft
een klein risico en een kleine potentiele opbrengst en het hotelfort een groter risico met een grote potentiele
opbrengst. Het risico zit in de benodigde aanpassingen. De gemeente is zeer positief over het waterfort en zal
dus gemakkelijk met aanpassingen voor dit concept instemmen, ook omdat deze aanpassingen veelal klein zullen
zijn. Dit is bij het hotelfort anders. De binnenkant moet hier flink voor aangepast worden en waarschijnlijk
moeten er aan de buitenzijde ook aanpassingen komen in de vorm van bij- en/of uitbouwen. Er moet een goed
plan komen om de gemeente en andere instanties hiermee akkoord te laten gaan. Zijn voorkeur ging wel
duidelijk uit naar het hotelfort. Financieel leek dit het aantrekkelijkst en met dat concept was het ook redelijk
gemakkelijk een belegger vinden die hierin zou willen investeren.
Architecten
Hoewel beide architecten apart van elkaar benaderd werden hadden zij bijna dezelfde opmerkingen op de
concepten. Allebei de concepten werden ruimtelijk haalbaar gevonden in het fort. Aan de hand van de
plattegrond zagen zij beiden geen problemen om de functies in het fort te herbergen. Een van de architecten
verwachte zelfs dat enkele aanpassingen aan het uiterlijk van het fort geen probleem zouden zijn zolang ze maar
goed onderbouwt werden. Beiden hadden een lichte voorkeur voor het hotelfort.
Restauratieaannemer
Voor de aannemer waren de werkzaamheden voor de concepten niet zo heel erg verschillend. Bij beiden
concepten zou er een grote restauratieopdracht liggen. Bij allebei moet de gehele buitenzijde aangepakt worden.
Aan de binnenzijde moet er ook voor beide concepten veel gebeuren. Zo zijn er nog bijna geen
installatietechnische voorzieningen in het fort. Deze zouden voor beide concepten gerealiseerd moeten worden.
Het niveau van afwerken is uiteraard wel verschillend. Bij een hotel zitten hier veel hogere eisen aan en zijn er
meer investeringen nodig dan bij andere functies. Zo moeten er bijvoorbeeld meerdere badkamers gerealiseerd
worden in het geval van een hotel. Deze investering moet door beiden concepten zelf terugverdient worden.
Naar zijn inzien is dit met het hotelfort, ondanks de grotere investering, beter mogelijk dan met het waterfort. Hij
adviseert dan ook om voor het hotelfort concept te kiezen.
Al de adviezen hebben dezelfde uitkomst. Er wordt door iedereen geadviseerd om voor het hotelfort te kiezen.
Bij dit concept liggen de beste kansen op zowel het gebied van haalbaarheid, ontwerp, realiseerbaarheid en
exploitatie. Aan de hand van deze adviezen is dan ook voor het hotelfortconcept gekozen. Het waterfort wordt
echter niet volledig vergeten. Deze zal als ondersteuning in het hotelconcept meegenomen worden. Dat concept
bevat enkele sterke punten die ervoor zorgen dat alle ruimtes goed gebruikt kunnen worden en vergroten de
steun van meerdere partijen wat voor een grotere haalbaarheid zorgt. Het uiteindelijke ontwerp zal dan ook een
combinatie van de twee concepten worden waarbij het hotelfort leidend is en ondersteund word door enkele
punten van het waterfort. Dit is ook goed te combineren met de bestaande jachthaven. Deze wordt de basis van
de twee concepten. Voor het hotelfort zal deze voor klanten zorgen en voor de faciliteiten van het waterfort is
de jachthaven onmisbaar.
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3 Wat wordt het?
3.1 Schadeanalyse Fort Kudelstaart
Het fort Kudelstaart is te groot om in de beschikbare tijd een volledige schadeanalyse van te maken. Daarom
worden er twee gedeeltes van het fort gekozen. Deze gedeeltes samen geven een goed inzicht in de totale
schade aan het fort. Het fort is uit allemaal vergelijkbare lokalen opgebouwd dus de analyse van één hiervan kan
een goed algemeen beeld van de schade geven. Bij een globale visuele inspectie blijkt ook dat het schadebeeld in
de verschillende lokalen redelijk constant is. Er wordt wel waargenomen dat het niveau van onderhoud tussen
het hoofdgebouw en het frontgebouw sterk verschild. Het is goed te zien dat het hoofdgebouw nog in gebruik is
en recent is onderhouden terwijl het frontgebouw enkel voor opslag wordt gebruikt. Van daar wordt ervoor
gekozen om 1 lokaal uit het hoofdgebouw (Afb. 49) en 1 uit het frontgebouw te analyseren (Afb. 48). Door de
bouwwijze van het fort is het niet mogelijk om alle delen van een lokaal te analyseren. De fundering, het dak en
de achtergevel zijn allen bedekt met grond en dus niet te analyseren. Bij de analyse zijn alleen de voorgevel en
het interieur meegenomen. Bij nadere inspectie van het frontgebouw bleek dat het middelste lokaal specifieke
schade had die al ver gevorderd was. Daarom is ervoor gekozen om deze schade extra mee te nemen. Mede
omdat dit een goed beeld geeft van wat er gebeurt als de schade op zijn beloop wordt gelaten. Naast de lokalen
zijn ook algemene opvallende schades en aanpassingen opgenomen en genoteerd.

Afbeelding 48: Aanduiding lokaal frontgebouw

Voor het waarnemen en noteren van de schade is de STABU-methoden gehanteerd. Alle schades worden per
bouwdeel individueel genoteerd onder indeling van de hoofdstukken uit STABU. Per schade wordt de oorzaak
ernst en de hoeveelheid genoemd. Voor de ernst van de schade worden drie niveaus van classificering gebruikt.
Namelijk:
Geringe schade: lichte aantasting of aantasting die hoort bij de toegepaste materialen, welke niet of pas na zeer
lange tijd voor serieuze of ernstige schade zorgt.
Serieuze schade: aantasting aan het gebouw of materialen die bij uitblijven van behandeling tot ernstige schade
kan uitgroeien.
Ernstige schade: aantasting van het gebouw of materialen die de draagconstructie van het gebouw verzwakken
of die nog steeds verergeren en voor verdere vervolgschade kunnen zorgen.
Als aanvulling op deze notering zal er bij elke schade ook een foto geplaatst worden die de schade weergeeft.
Ook zullen er tekeningen gemaakt worden waarop de schades zijn aangegeven. Voor de voorgevel zal er een
aanzichttekening met daarop de schades genoteerd toegevoegd worden. Voor de schades aan het interieur zal
een plattegrond met notities bijgevoegd worden. Hierbij worden ook weer de foto’s geplaatst. Dit gebeurd niet
voor de algemene schades.

Afbeelding 49: Aanduiding lokaal hoofdgebouw
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3.1.1 Schadeanalyse lokaal frontgebouw

Schade 21.02: Witte korstmos groei op de betonnen gevel.
Oorzaak:
Door de structuur en de basische
eigenschappen van het beton vormt deze
een goede ondergrond voor de vorming
van korstmossen.

Ernst:
Geringe schade
3.1.1.1 Voorgevel
3.1.1.1.1 STABU hoofdstuk 21: Beton

Schade 21.01 Stuk afgebroken beton naast de deur.
Oorzaak:
In de betonnen wand is een U vormig
profiel gestort waar vroeger iets op
bevestigd was wat inmiddels verwijderd is.
Om hier iets aan te kunnen bevestigen
steekt het profiel gedeeltelijk uit het beton
en is gaan roesten. Door deze roestvorming
is het stuk beton uit de gevel gedrukt. Deze
schade zit bij elke deur maar enkel aan de
rechterzijde.

Hoeveelheid:
De korstmos verspreidt zich over de gehele
voorgevel.

Schade 21.03: Gele vlek op betonnen gevel onder de dak dilatatie.
Oorzaak:
Uitspoeling van de bovengelegen dilatatie.

Ernst:
Serieuze schade

Ernst:
Geringe schade

Hoeveelheid:
Het beschadigde gedeelte verspreid zich
over een stuk van 250mm bij 400mm

Hoeveelheid:
De vlek vormt een spoor van 80mm bij
300mm.
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3.1.1.2 Interieur
3.1.1.1.2 STABU hoofdstuk 43: Metaal- en kunststofwerk
Schade 43.01: Roestvorming aan de onderzijde van het linker stalen luik.
Oorzaak:
Het luik bevindt zich vlak boven de grond
en word aan veel vocht blootgesteld. Door
achterstallig onderhoud is de verflaag
verslechterd waardoor er roest vorming
kon ontstaan.

Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
Roestvorming over een gedeelte van
100mm bij 600mm.

3.1.1.2.1 STABU hoofdstuk 21: Beton
Schade 21.04: Scheur in het stucwerk op de aansluiting tussen het plafond en de muur.
Oorzaak:
De scheur zit op de scheiding tussen de
muur en het dak. Deze zijn na elkaar
gestort zonder enige vorm van verbinding.
Bij tempratuurverschillen zullen deze dus
uitzetten en krimpen met de scheuren tot
gevolg. Dit is vooral op de dakplaat van
toepassing.
Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
Scheur met een lengte van 2500mm

Schade 43.02: Roestvorming aan de onderzijde van het rechter stalen luik.
Oorzaak:
Het luik bevindt zich vlak boven de grond
en word aan veel vocht blootgesteld. Door
achterstalligonderhoud is de verflaag
verslechterd waardoor er roestvorming kon
ontstaan.

Schade 21.05: Tekening van een reiger en een lepelaar op de wand.
Oorzaak:
Waarschijnlijk het gevolg van de verveling
van een soldaat tijdens het vele wachten.

Ernst:
Serieuze schade

Ernst:
Geringe schade

Hoeveelheid:
Roestvorming over een gedeelte van
100mm bij 250mm.

Hoeveelheid:
Twee tekeningen met een grote van
ongeveer 400mm bij 900mm.
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3.1.1.2.2 STABU hoofdstuk 30: Kozijnen, ramen en deuren
Schade 21.06: Gele vlekken in de hoeken van de achterwand.
Oorzaak:
De gele vlekken zijn het gevolg van vocht.
De vlekken zitten in de hoeken aan de
achterkant van het lokaal. De andere kant
van deze muur is bedekt met grond.
Hierdoor kan de muur niet drogen en slaat
het vocht door naar binnen.

Schade 30.01: Verschillende beschadigingen aan het houten deurkozijn.
Oorzaak:
Door gebruik van verschillende sloten en
grendels zijn er meerdere sparingen in het
kozijn gemaakt. Ook is er al een tijd geen
onderhoud aan het kozijn gepleegd
getuigen het vale en ontbrekende
schilderwerk.

Ernst:
Serieuze schade

Ernst:
Serieuze schade

Hoeveelheid:
De vlekken zitten in de hoekaansluitingen
van de achterwand, zijwand en de vloer
met een totale oppervlakte van ongeveer
3m².

Hoeveelheid:
Verschillende gaten over een gedeelte van
ongeveer 100mm bij 200mm. En van het
complete kozijn is de verf afgebladerd.

Schade 21.07: Gaten in het beton door het instaleren van elektrische voorzieningen.
Oorzaak:
In het fort zijn bij de bouw geen elektra
voorzieningen aangebracht. Later is er om
het gebruik van het fort te
vergemakkelijken opbouw elektra
geïnstalleerd. Hiervoor zijn gaten in de
wanden gemaakt ten behoeve van de
bevestiging.

Schade 30.02: De houtendeur staat los in het kozijn.
Oorzaak:
De deur lijkt uit het kozijn gehaald te zijn
waarna het hang en sluitwerk is verwijderd.
De deur is vervolgens enkel geschilderd
maar nooit meer van hang en sluitwerk
voorzien.

Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
De gaten hebben verspreid over de
verschillende wanden en het plafond een
oppervlakte van ongeveer 1m².

Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
Het gaat om één deur waar al het hang -en
sluitwerk ontbreekt.
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3.1.1.2.3 STABU hoofdstuk 45: Afbouwtimmerwerk

Schade 30.03: Andere schroeven in het sluitwerk van de ramen.
Oorzaak:
Bij onderhoud aan de ramen zijn de
bevestigingsschroeven van de raamgrendel
vervangen. Hier zijn echter standaard
Parkerschroeven voor gebruikt en geen
schroeven die op het origineel lijken.

Schade 45.01: Het ontbreken van verschillende muurklampen.
Oorzaak:
Tijdens het gebruik van het fort zijn de
klampen voor verschillende doeleinde
gebruikt en hierbij beschadigt. Sommige
klampen waren zo erg beschadigd dat deze
verwijderd zijn.

Ernst:
Geringe schade

Ernst:
Geringe schade

Hoeveelheid:
Het gaat om zes schroeven per
raamgrendel.

Hoeveelheid:
Er ontbreken 3 kleine klampen op de
achterwand, 2 grote op de rechter zijwand
en 5 grote op de linker zijwand.

Schade 30.04: Beschadigingen aan het glas in de ramen.
Oorzaak:
Tijdens onderhoud is er onvoorzichtig met
de ramen omgegaan. Hierdoor zijn krassen
en verfstrepen op het raam ontstaan.

Schade 45.02: Beschadiging van de muurklampen.
Oorzaak:
De muurklampen zijn door de jaren heen
voor verschillende doeleinde gebruikt.
Hierbij zijn er schroefgaten en
beschadigingen ontstaan.

Ernst:
Geringe schade

Ernst:
Geringe schade

Hoeveelheid:
Het zijn vier raampjes van 200mm bij
350mm per raam.

Hoeveelheid:
3 grote klampen op de rechter zijwand.
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3.1.2 Schadeanalyse lokaal hoofdgebouw
3.1.2.1 Voorgevel

Schade 21.10 Scheur in het beton bij rechter luikophanging.
Oorzaak:
De stalen luiken voor het deurkozijn zijn
met stalen ankers in het beton bevestigd.
Doordat deze gedeeltelijk uitsteken
krimpen ze en zetten ze uit onder
temperatuurschommelingen. Hierdoor
ontstaat de scheur.
Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
De scheur heeft een lengte van 200mm

3.1.2.1.1 STABU hoofdstuk 21: beton
Schade 21.08 Stuk afgebroken beton naast de deur.
Oorzaak:
Het kozijn is vastgemaakt aan de betonnen
wand door middel van het instorten van
een stuk staal. Deze steekt gedeeltelijk uit
het beton en is gaan roesten. Door deze
roestvorming is het stuk beton uit de gevel
gedrukt.

Schade 21.11: Barsten in het beton met een witte uitslag.
Oorzaak:
Deze schade is waarschijnlijk het gevolg van
ASR(Alkali-silicareactie). Dit is de reactie
tussen de alkaliën in het poriewater van
beton en reactief silica van het
toeslagmateriaal in beton. Een kenmerk
hiervan is scheuren in landkaartpatroon
met witte uitbloedingen.

Ernst:
Serieuze schade

Ernst:
Ernstige schade

Hoeveelheid:
Het beschadigde gedeelte verspreidt zich
over een stuk van 250mm bij 400mm

Hoeveelheid:
Een totale oppervlakte van ongeveer
1.5m².

Schade 21.09 Scheur in het beton bij linker luikophanging.
Oorzaak:
De stalen luiken voor het deurkozijn zijn
met stalen ankers in het beton bevestigd.
Doordat deze gedeeltelijk uitsteken
krimpen ze en zetten ze uit onder
temperatuurschommelingen. Hierdoor
ontstaat de scheur.

Schade 21.12: Afgebrokkeld stuk beton.
Oorzaak:
Deze schade is waarschijnlijk het gevolg van
ASR(Alkali-silicareactie). Dit is de reactie
tussen de alkaliën in het poriewater van
beton en reactief silica van het
toeslagmateriaal in beton. Een kenmerk
hiervan is het afdrukken van stukken beton.

Ernst:
Geringe schade

Ernst:
Ernstige schade

Hoeveelheid:
De scheur heeft een lengte van 200mm

Hoeveelheid:
Het beschadigde stuk beton is ongeveer
150mm bij 450mm.

37

3.1.2.2 Interieur
3.1.2.2.1 STABU hoofdstuk 21: Beton
Schade 21.13 Verschillende horizontale scheuren in de betonnen dakplaat.
Oorzaak:
Deze schade is het gevolg van verhardingsen uitzettingskrimp. Dit komt veel voor bij
zware betonconstructies zoals forten en
bunkers.

Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
De scheuren bevinden zich verspreid over
het complete vooraanzicht van de dakplaat.

Schade 21.15: Bruine roestsporen op de wand onder muuropening.
Oorzaak:
De opening in de wand was voor de afvoer
van een kachel. In de muur loopt een
stalenbuis naar het dak toe. Hier komt
water in dat via de buis langs de muur
druipt. Onderweg zorgt deze voor
roestvorming in de buis wat de vieze bruine
kleur van de aanslag verklaard. Dit water
komt waarschijnlijk van het dak waar de
voorzieningen die het water moeten weren
defect zijn. Om dit te controleren moet er
een inspectie gat op het dak gegraven
worden.
Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
Het spoor heeft een lengte van ongeveer
2m en is zo’n 200mm breed.

Schade 21.14 Gaten t.b.v. opdekelektra voorzieningen.
Oorzaak:
In het fort zijn geen elektrische installaties
aanwezig. Deze zijn later alsnog
geïnstalleerd om het gebruik van het fort
aangenamer te maken.

Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
De elektra voorziening loopt over de
complete lengte van de voorgevel van het
fort.

Schade 21.16: Scheur in de wand op de aansluiting tussen het plafond en de muur.
Oorzaak:
De scheur zit op de scheiding tussen de
muur en het dak. Deze zijn na elkaar
gestort zonder enige vorm van verbinding.
Bij tempratuurverschillen zullen deze dus
uitzetten en krimpen met deze scheuren
tot gevolg. Dit is vooral op de dakplaat van
toepassing.
Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
De scheur loopt over de totale lengte van
de wand zo’n 7m.
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Schade 21.17: Bruine vlekken op de wand waardoor de verf bladdert en scheurt.
Oorzaak: Er komt vocht door de stortnaad
van het dak en de wand. Deze zijn los van
elkaar gestort en bij grote waterbelasting
stroomt hier water doorheen.

Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
De vlekken bestrijken een oppervlakte van
zo’n 2m².

Schade 21.18: Bruine lekkage vlekken op het plafond bij de dak dilatatie.
Oorzaak: Er lekt water vanaf het dak door
de dilatatie naar beneden het fort in.
Hierdoor ontstaan bruine vlekken en begint
de verf te bobbelen.

Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
Vlekken over een lengte van ongeveer
1000mm
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3.1.3 Algemene schades

Schade 21.:
Scheuren in de muur met lekkage sporen.
Oorzaak:
Deze scheuren hebben waarschijnlijk
dezelfde oorzaak als de scheuren in de
andere lokalen namelijk het feit dat de
delen los van elkaar gestort zijn. De schade
is hier alleen verergerd doordat er water
door de scheiding heen is komen sijpelen.
Deze verergert de scheuren door
uitspoeling en laat de lekkage sporen
achter.
Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
De scheuren lopen langs beide zijde van het
middelste lokaal van het frontgebouw.

Schade 30.05: Ontbrekende ruit in een raam.
Oorzaak:
De ruit is in de loop der tijd kapot gegaan
tijdens het gebruik van het raam. Deze is
vervolgens nooit vervangen.

Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
Een ruit van 200mm bij 200mm.

Schade 35.01: Verticale scheur in een natuursteen waterbak.
Oorzaak:
Uitzetting en krimp. Er is geen schade
rondom de wasbak te zien. Ook is er geen
hoogte of diepte verschil tussen het rechter
-en het linkerdeel. De delen lijken letterlijk
uitelkaar getrokken te zijn. Vooral bij
donkere natuursteen is dit een probleem.
Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
1 wasbak.

Schade 43.03: Roestvorming op stalen strippen op de vloer.
Oorzaak:
De strippen op de grond zijn al geruime tijd
niet meer onderhouden. Hierdoor is de verf
van de strippen gesleten waardoor de
strippen zijn gaan roesten

Ernst:
Geringe schade
Hoeveelheid:
De strippen liggen in verschillende ruimtes
in het fort met een totale lengte van
ongeveer 230m.

Schade 43.04: Stalentrap zonder beveiliging.
Oorzaak:
In de tijd dat het fort gemaakt is was
randbeveiliging nog niet vereist. Deze zou
enkel een belemmering vormen voor snelle
troepen verplaatsing.

Ernst:
Geringe schade
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Schade 61.02: Ontbreken van afdichting afvoerbuizen.
Oorzaak:
De kappen zijn waarschijnlijk niet goed
bevestigd en bij stevige wind weggewaaid.

Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
Er ontbreken 2 afdichtingen.

Schade 61.01: Ontbrekende afdekkappen op afvoerbuizen.
Oorzaak:
De kappen zijn waarschijnlijk niet goed
bevestigd en bij stevige wind weggewaaid.
Dit kan ook de oorzaak van de schade
onder de muuropeningen voor de kachels
binnen in het fort zijn.

Ernst:
Serieuze schade
Hoeveelheid:
Er ontbreken in totaal 5 kapjes.
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3.1.4 Overige bevindingen
Geen rondgrind zichtbaar in het beton

Ingrepen t.b.v. lekkage

Op de verschillende plekken aan en om het fort
waar beschadigingen aan het beton te zien zijn
valt één ding op. Er is geen standaard rondgrind
te zien. In de mengverhouding blijkt een ander
soort steen gebruikt te zijn. Een donkere steen
die er in de vorm van spit door gemengd is.
Deze lijkt het meeste op de steensoort basalt.
Dit klopt ook met de gegevens die er gevonden
zijn van de bom proeven in Schoorl. Uit deze
proeven bleek dat een betonmengsel met
harde steenslag beter tegen bominslagen
bestand was dan een met grind. Ook is er hier
geëxperimenteerd met basalt. Basalt is harder
en zwaarder dan grind. Door de splitvorm heeft
het ook een groter oppervlak wat voor een
betere hechting zorgt. Basalt is een mafisch
gesteente. Dit betekend dat het voor 45 tot
52% uit silica bestaat. Dit ondersteund de
constatering van de ASR schade.

De verschillende lekkage schades in
het fort zijn lang geleden al een keer
aangepakt. In het frontgebouw,
waar de lekkageschades het ergst
zijn, hebben ze het volledige dak van
gegoten dakleer voorzien. Bij het
hoofdgebouw is er ook dakleer
toegepast alleen is hier niet het
complete dak gedaan. Waarschijnlijk
om kosten te besparen hebben ze
hier alleen een strook van ongeveer
een meter midden boven de
dilataties in het dak afgedekt. Deze
zouden de problemen in het fort
opgelost kunnen hebben maar
daarvoor zal het dak eerst
geïnspecteerd moeten worden.
Hiervoor moeten de stroken dakleer
compleet afgegraven worden.

Bomen op en rond het fort
Overal op en rond het fort zijn tegenwoordig
bomen te vinden. Deze bomen stonden hier bij
de originele oplevering niet. Gezien de
regelmatige afstand tussen de bomen en de
plaatsing langs de rand zijn deze hier geplant.
Waarschijnlijk om het fort iets meer
beschutting te geven. Deze versperren echter
het uitzicht. Vanaf het dak van het fort zou je
zonder bomen vrijuit over de
Westeinderplassen kunnen kijken. Dat deze
bomen er origineel niet waren zie je ook als je
door de uitzichtkoepel kijkt. Deze was om
oprukkende vijanden te spotten en de locatie
van de verschillende eenheden te bepalen. Nu
zie je echter alleen maar bomen. En dat in de
tijd dat de bomen nog niet blad dragend zijn.
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3.1.5 Alkali-silicareactie(ASR)
3.1.5.1 Wat is ASR?
ASR is de reactie tussen de alkaliën in het poriewater van beton en reactief silica van het toeslagmateriaal in
beton. Wanneer deze twee samenkomen ontstaat er een chemische reactie. Tijdens deze reactie ontstaat er een
zeer expansieve alkali-silicagel. Wanneer deze in contact komt met water zal deze zo sterk uitzeten dat hij het
beton vanbinnen uit elkaar drukt. ASR komt in theorie in elk beton voor omdat alle benodigde materialen voor
de reactie in vrijwel elke betonsamenstelling aanwezig zijn. Het wordt pas een probleem als de materialen in zo’n
grote hoeveelheid aanwezig zijn dat er daadwerkelijk zichtbare schade ontstaat. De schadelijke vorm van ASR
kan alleen ontstaan als er aan 5 voorwaarden wordt voldaan:
-

Het toeslagmateriaal moet ASR-gevoelig zijn (voldoende reactieve silica bevatten);

-

Er moeten voldoende alkaliën in het beton beschikbaar zijn;

-

Er moet periodiek of blijvend voldoende vocht in het beton aanwezig zijn;

-

Er moet gebruik gemaakt zijn van portlandcement;

-

Er moet een kritische hoeveelheid reactief toeslagmateriaal aanwezig zijn;

Voor de constatering van ASR zijn er meerdere kenmerken die met het oog zichtbaar zijn. De meest
voorkomende zijn:
-

Vervormingen en uitzettingen van het beton;

-

Betonscheuren aan het oppervlakte, meestal in de vorm van een landkaartpatroon;

-

Afscheiding van alkalikiezelzuurtegels in de vorm van witte uitbloedingen;

-

Het afdrukken van stukken beton;

3.1.5.2 Waarom ASR in het fort?
Naast het feit dat bij het fort bijna alle uiterlijke kenmerken van ASR zijn geconstateerd, wordt de theorie ook
ondersteunt door het toegepaste toeslagmateriaal. Uit bestudering van de schades blijkt dat er geen grind is
gebruikt maar een ander materiaal. De gebruikte steensoort lijkt op het oog basalt te zijn. Bij veel constructies
waar ASR wordt geconstateerd is ook geen grind gebruikt maar een ander toeslagmateriaal. De reden hiervoor
was echter totaal anders. Bij de meeste constructies was er voor een alternatief toeslagmateriaal en geen grind
gekozen omdat grind in die periode schaars en duur was. Voor het fort waren er hele andere beweegreden om
geen grind toe te passen. Uit gevonden documenten blijkt dat tijdens de voorbereiding op de bouw van de
Stelling van Amsterdam proeven zijn gedaan om te bepalen welk materiaal en in welke samenstelling het beste
bestand zijn tegen bominslagen. Tijdens deze proeven is onder andere naar basalt gekeken. Uit de proeven bleek
dat beton het beste was maar dan met harde steenslag als toeslagmateriaal in plaats van grind. Dit is echter
maar bij enkele forten toegepast omdat deze harde steenslag duurder was dan grind. Als het daadwerkelijk
basalt is dat als toeslagmateriaal is gebruikt is het nog waarschijnlijker dat het bij het fort om ASR schade gaat.
Basalt is namelijk een mafische steensoort. Dit houdt in dat hij voor 45 tot 54% uit silica bestaat. Een van de
werkbare stoffen voor de ASR. Dit verklaart ook het verschil van schade tussen de verschillende delen. De schade
zie je vooral aan de dakplaat van het hoofdgebouw en niet aan de wanden of het frontgebouw. Dit komt doordat
de dakplaat van het hoofdgebouw altijd vochtig is doordat er een laag grond op ligt. Die ligt er bij het
frontgebouw ook maar hier is dakbedekking tussen de grond en het dak toegepast waardoor het vocht niet in
het beton kan komen.

3.1.5.3 Extern advies
Deze bevindingen en conclusie zijn voorgelegd aan de heer van Hunen. Hij is werkzaam bij de rijksdienst voor het
cultureel erfgoed als Programmaleider Restauratiekwaliteit op de afdeling Conservering & Restauratie. Tevens is
hij actief op de Hogeschool Utrecht als gastdocent op de post HBO opleiding bouwhistorie, restauratie en
monumentenzorg. Hier geeft hij onder andere het vak betonrestauratie. Hij heeft in het verleden al te maken
gehad met het optreden van ASR bij een ander fort.
Van Hunen begrijpt de gedachtegang maar is niet volledig overtuigd van het feit dat hier sprake is van ASR. De
meeste schade die er te zien is wijt hij aan uitdrogings- en verhardingskrimp. Deze komen beide vaak voor bij
zware betonconstructies als bunkers en forten. Ook het feit dat basalt voor 45 tot 54% uit silica bestaat hoeft
niet te betekenen dat dit een ASR versnelt. Deze silica hoeven niet per definitie de reactieve silica te zijn die deze
reactie mogelijk maken. Uit een artikel van de heren Korkanc en Tugrul blijkt dat basalt als toeslagmiddel over
het algemeen niet gevoelig is voor ASR (Korkanc & Tugrul, 2004). De basalt vormen die uit dit onderzoek hier wel
gevoelig voor waren zijn de zure basalten. Welke soort basalt en of het daadwerkelijk basalt is dat is toegepast
bij het Fort Kudelstaart is niet bekend. Om dit te weten te komen zal er meer onderzoek gedaan moeten worden.
Hij kan echter ook geen 100% uitsluitsel geven of er totaal geen ASR schade aan het fort zit. Er zijn ook delen van
het fort waar de schade erg op de gevolgen van ASR lijkt. Om complete zekerheid te krijgen zullen er dan ook
proefboringen en laboratoriumonderzoek nodig zijn.

3.1.6 Conclusie schadebeeld
Het fort verkeerd voor een gebouw van meer dan 100 jaar oud nog in een goede staat. Het idee van een fort is
uiteraard ook dat het een solide gebouw is dat lang mee gaat zonder al te veel onderhoud. Het is wel te zien dat
het fort de afgelopen 100 jaar gebruikt is. Voor dit gebruik zijn enkele aanpassingen gedaan maar niets dat niet
ongedaan gemaakt kan worden. De betonnen constructie is nog stabiel en vertoont geen tekenen van verzakking
of verzwakking. De meeste schade die aan het fort geconstateerd is heeft te maken met achterstallig onderhoud.
Het fort is nog wel gedeeltelijk in gebruik en dat wordt ook goed onderhouden maar voor de gedeeltes van het
fort die enkel nog voor opslag dienen geldt dit niet. Bijna al deze schades zijn met klein herstelwerk, een
schilderbeurt en een grote schoonmaak te verhelpen.
Twee belangrijke punten die uit de schadeopname naar voren komen zijn de problemen met vocht vanaf het dak
en de mogelijke ASR schade in het fort. Om deze schade goed te kunnen beoordelen is er vervolgonderzoek
nodig. Voor het vochtprobleem zullen er meerdere inspectiegaten gegraven worden in de grondlaag op de daken
om de aangebrachte dakbedekking en de aansluiting met doorvoeren te controleren. Om te controleren of er
daadwerkelijk ASR schade optreedt aan het fort moeten er enkele proefboringen van de schadeplekken gemaakt
worden. Hiermee moet dan vervolgens laboratoriumonderzoek gedaan worden om vast te stellen welk
toeslagmateriaal is gebruikt en of er daadwerkelijk ASR optreed.
In hoeverre er gerestaureerd moet worden en tot welk niveau wordt bepaald in de restauratievisie. Aan de hand
van de restauratievisie wordt bijvoorbeeld bepaald of de voorgevel enkel gereinigd moet worden of dat je deze
volledig moet schoonbikken en van een nieuwe gladde strakke cement laag voorzien.
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3.2 Restauratie visie
Om te bepalen hoe het fort aangepakt gaat worden moet er eerst een restauratievisie opgesteld worden (Afb.
50). In deze visie moet bepaald worden wat de belangrijke kenmerkende aspecten van het fort zijn. Is de
vormgeving van het fort belangrijk of gaat het meer om de toegepaste materialen. Mogen er delen vervangen
worden of alleen hersteld. Om tot deze visie te komen wordt gebruik gemaakt van de kennis die is opgedaan
tijdens het complete voorgaande onderzoek. Hierin is onderzoek gedaan naar de ontstaans- en de
gebruiksgeschiedenis, zijn voorbeeld projecten bekeken en is een waardestelling gemaakt.

3.2.4 Overige gevels
De overige gevels van het fort zijn allen bedekt met een laag grond. Dit geldt voor zowel het dak als de zij- en
achtergevel. Dit geeft een grote ruimte tot herstel, aanpassing en verbetering. Door de grond te verwijderen en
na de handelingen weer terug te plaatsen word het beeld weer in huidige staat hersteld. Zo kunnen
aanpassingen en zelfs toepassingen van nieuwe materialen als isolatie en/of dakbedekking volledig verborgen
worden. Voor de visie op deze gebouwdelen bestaat dan ook volledige vrijheid om te doen wat nodig is mits er
nadien niks meer van zichtbaar is.
Visie overige gevels: Aanpassingen mogelijk mits onzichtbaar

3.2.1 Algemeen
Voor de restauratievisie moet er een afweging gemaakt worden tussen emotionele en financiële
beweegredenen. Vanuit de emotie geredeneerd mag er niets veranderen. Alles moet hetzelfde blijven omdat
achter elk stukje fort een verhaal zit. Vanuit financieel oogpunt wil je juist veel veranderen en aanpassen om
simpelweg meer volume te generen en het plan levensvatbaar te maken. Voor de visie op fort Kudelstaart moet
hier een middenweg voor gevonden worden. De algemene visie voor de restauratie van het fort is consolideren.
Het fort met zijn bijhorende gebruiks- en ontstaansgeschiedenis is zo rijk dat hier niet aan getornd mag worden.
Het is belangrijk om bij het zien, bezoeken en/of gebruiken van het fort ook de ervaring van een militair bolwerk
te behouden. Voor de toepassing van de nieuwe functie zullen echter wel aanpassing nodig zijn. Deze
aanpassingen zijn zeker mogelijk maar moeten wel reversibel zijn. Dat wil zeggen dat er veel kan als de sfeer en
het beeld van het fort maar in stand wordt gehouden en alle aanpassingen ongedaan gemaakt kunnen worden
zonder dat er blijvende schade aan het fort ontstaat.

3.2.5 Interieur
Voor het interieur is de visie een stuk minder complex. Gezien de opbouw van het fort met wanden van tussen
de 700mm en de 1000mm ongewapend beton is het niet waarschijnlijk dat hier constructief veel aan aangepast
gaat worden. Het fort is bij oplevering leeg en heeft weinig interieurbouw dat behouden kan worden. Het
plafond is wel een kenmerk van het fort dat het behouden waard is. Hierin zijn nog duidelijk de gekozen
bouwmethoden te zien door de strepen van de verschillende latten die gebruikt zijn om het plafond te onder
stempelen. Ook de binnendeuren en kozijnen zijn nog origineel en in goede staat en kunnen met behoud extra
karakter geven. Voor de nieuwe functie is het echter noodzakelijk om iets met de binnen kozijnen te doen. Deze
zijn niet geluids- en brandwerend genoeg om als scheiding tussen hotelkamers te functioneren. Hier zal een
goede oplossing voor gevonden moeten worden. Uit referentieprojecten blijkt dat er weinig waarde wordt
gehecht aan het interieur van forten. Deze zijn allemaal aangepast aan de nieuwe functies ongeacht wat hiervoor
nodig was. Dit zorgt ervoor dat je vanbinnen de ervaring van een fort kwijtraakt.

Algemene visie: Consolideren
Visie interieur: Aanpassingen mogelijk maar deze mogen de ervaring van een fort niet wegnemen

3.2.2 Voorgevel hoofdgebouw
Uit alles blijkt dat de voorgevel van het hoofdgebouw het belangrijkste is om te behouden. Dit is ook duidelijk
bepaald in de waardestelling. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat deze behouden moet worden en
absoluut niet aangepast mag worden. Dit komt ook terug in herbestemmingen van vergelijkbare forten zoals Fort
Beemster. Hierbij is ook consequent de voorgevel hersteld maar op geen enkele wijze aangepast. De grootste
aanpassing die in de voorgevel is gedaan is het vervangen van de houtendeuren voor glazendeuren om zo meer
licht in het fort te krijgen. Dit is alleen toegestaan door het feit dat de stalenluiken voor de kozijnen wel
gehandhaafd blijven. Wanneer deze gesloten worden is het beeld van de voorgevel onveranderd.
Visie voorgevel hoofdgebouw: Geen aanpassingen mogelijk

3.2.3 Voorgevel frontgebouw
Deze gevel is minder belangrijk dan die van het hoofdgebouw maar heeft ook een uitstraling die een hoge
monumentwaarde voor het fort is. De gevel ligt niet direct in het zicht omdat hij achter het hoofdgebouw en de
poterne ligt. Deze gevel mag, net zoals die van het hoofdgebouw, niet aangepast worden maar er zou wel iets
voor of tegenaan geplaatst kunnen worden zolang het maar geen blijvende schade oplevert en de gevel wel
zichtbaar blijft.
Visie voorgevel frontgebouw: Geringe aanpassingen mogelijk mits reversibel zonder blijvende schade

Afbeelding 50: Restauratievisie tekening
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3.3 Visie op herbestemmen
3.3.1 Uitbouw
Voor het realiseren van de nieuwe functie in het fort is het noodzakelijk dat er extra vloeroppervlakte gecreëerd
wordt. Dit moet gedaan worden in de vorm van een op- of aanbouw. Op het terrein rond het fort is hier goede
gelegenheid en ruimte voor. De wensen en mogelijkheden op dit gebied zijn echter zeer divers. Vanuit
omwonenden en huidige gebruikers is er de wens om zo min mogelijk te veranderen. Uit het advies van 2
architecten (Jeroen Schoots, Jeroen Schoots Studio en Bjorn van Rheenen, SPONGE Architects) blijkt dat zij
adviseren om met een uitbouw zoveel mogelijk het contrast op te zoeken. Op deze manier geef je duidelijk aan
wat er niet origineel aan het fort is. Door deze uitbouw zo te ontwerpen dat deze zonder ontstaan van blijvende
schade weer ongedaan gemaakt kan worden zorgt ervoor dat dit goed mogelijk is. De Rijksdienst voor cultureel
erfgoed adviseert een terughoudende aanpak. Zij zien de eventuele noodzaak voor veranderingen wel maar
vinden het belangrijk dat het gesloten en bedekte karakter van het fort behouden blijft maar wijzen naar de
gemeente en de provincie als beslissende instanties. Deze blijken in het midden tussen deze partijen te staan. Zij
staan wel open voor veranderingen maar willen wel het algemene beeld behouden. Het beste voorbeeld hiervan
is het fort Beemster. Hierbij is duidelijk de voorgevel en het aanzicht hetzelfde gebleven terwijl het
vloeroppervlakte doormiddel van een uitbouw bijna is verdubbeld. Van deze aanbouw is echter bijna niets te
zien. Het volledige hoofdgebouw is afgegraven verdubbeld en vervolgens weer bedekt met grond. De heuvel
waarin het hoofdgebouw huist, is hierdoor dikker geworden maar op het oog is er enkel voor kenners iets
veranderd. De visie op de uitbouw moet dan ook zijn om deze reversibel te maken en het aanzicht van het fort
niet te verstoren.
Visie uitbouw: Een uitbouw is mogelijk mits deze binnen de restauratievisie past, niet conflicterend is met de
waardestelling, de symmetrie van het fort handhaaft en reversibel is
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3.4 Ontwerponderzoek
Voor het ontwerponderzoek zijn er drie concepten op verschillende niveaus ontworpen. Deze lopen op van geen
uit/nieuwbouw tot een grote uit/nieuwbouw. Door de schetsontwerpen op deze verschillende niveaus is er de
mogelijkheid tot keuze. Voor concept 1 is er weinig uiterlijke aanpassing nodig wat vooral door gemeente en de
omgeving als positief bevonden zal worden terwijl er met concept 3 potentieel het meeste geld te verdienen is
wat voor de toekomstige exploitant het belangrijkst is. Door deze verschillen op een niveau van bouwvolumes
inzichtelijk te maken kan er in overleg met de verschillende partijen een gefundeerde keuze gemaakt worden.

3.4.1 Uitgangspunten
Voordat er een goed ontwerp voor het hotelfort gemaakt kan worden moet er eerst een tweetal punten
inzichtelijk gemaakt worden.
-

Voor welke kamertypes leent de bouwkundige structuur van het fort zich?
Is er een oplossing voor het parkeerprobleem?

Afbeelding 51: Schetsen hotelkamerindeling hoofdgebouw

Bij het bekijken van de bouwkundige structuur blijkt al snel dat het frontgebouw en de twee vleugels van het
hoofdgebouw met aftrek van de stukken vanaf de kazematten zich uitstekend lenen voor het huisvesten van
hotelkamers. In de poterne is het niet mogelijk om hotelkamers te realiseren. Met een geringe diepte van 5,5
meter is het niet mogelijk om een kamer met entree en badkamer te creëren. In combinatie met de
verbindingsruimte tussen de twee vleugels van het hoofdgebouw leent deze ruimte zich ook veel meer om als
entree/receptie/lobby te dienen. De uiteinden van de twee vleugels zijn ook ongeschikt om hotelkamers van te
maken. De kazemat en bijhorende munitiekamers zijn te klein van oppervlakte en onhandig ingedeeld. Deze
ruimtes lenen zich meer voor opslag van goederen.
Om inzichtelijk te krijgen hoeveel kamers er in het bestaande fort passen zijn er schetsontwerpen van
hotelkamer indelingen gemaakt (Afb. 51&52). Dit is zowel voor de vleugels van het hoofdgebouw gedaan (zie
bijlage ) als voor het frontgebouw(zie bijlage ). In het frontgebouw zitten 6 ruimtes van 3 bij 6 meter. Met
een oppervlakte van 21m² is het niet mogelijk om meer dan 1 hotelkamer te realiseren. Volgens de eis van een
drie sterren hotel, welke bij de concepten nagestreefd wordt, moet een kamer minimaal 17m² zijn. In de
schetsen is duidelijk te zien dat het mogelijk is om er een complete kamer met badkamer in te realiseren. In het
hoofdgebouw zijn de mogelijkheden meer divers. De ruimtes hebben hierin de afmetingen van 5 bij 9 meter.
Door het totale oppervlakte van 45m² is het mogelijk om meerdere kamertypes te realiseren. Per ruimte kunnen
er 2 tweepersoonskamers, 1 vierpersoonskamer of 1 twee persoonssuite gerealiseerd worden. Dit is ook goed in
de schetsen te zien. Door de repeterende maatvoering van het fort kunnen deze ontwerpen gebruikt worden
voor het complete hoofdgebouw.

Afbeelding 52: Schetsen hotelkamerindeling frontgebouw

Bij de verkoopopdracht is duidelijk geformuleerd dat het fort last heeft van een parkeer probleem. Er is wel enige
mogelijkheid om op en rond het fort te gaan parkeren maar deze voldoet niet bij grotere aantallen bezoekers.
Zeker als de oksels van het fort bebouwd gaan worden ontstaat er een groot te kort aan parkeermogelijkheden.
De oplossing hiervoor ligt echter zeer voor de hand in het andere vervoersmiddel dat mensen op dit moment
gebruiken om naar het fort te komen. Voor dit vervoersmiddel is er immers wel voldoende parkeerplek. Namelijk
voor boten. De grote gracht om het fort biedt meer dan genoeg plaats voor zowel boten als auto’s om
geparkeerd te worden. Door voor auto’s drijvende parkeerplekken te construeren kunnen er meer dan genoeg
auto’s om het fort geparkeerd worden. In de schets (Afb. 53) is een ruimte gemarkeerd waar zo’n 30 auto’s
geparkeerd kunnen worden maar dit kan uitgebreid worden tot ruim over de 100 (zie bijlage ).

Afbeelding 53: Schets oplossing parkeerprobleem
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3.4.2 Concept 1

3.4.3 Concept 2

Bij concept 1 zijn de ingrepen in het fort het kleinst. Deze zullen zich allemaal beperken tot de binnenzijde van
het fort.

Bij concept 2 wordt een kleine uitbouw in de oksels van het fort gemaakt. Hierin wordt het restaurant
gesitueerd. Deze kan zo groter opgezet worden zodat er niet alleen aan hotelgasten maar ook aan andere
passanten en recreanten ontbijt, lunch en diner aangeboden kan worden. In het vrijgekomen frontgebouw
kunnen hierdoor hotelkamers gerealiseerd worden. Boven het restaurant kunnen vervolgens eveneens extra
hotelkamers gerealiseerd worden.

Functie

Oppervlakte

Omschrijving

Functie

Oppervlakte

Omschrijving

Hotelkamers

364m²

20 tweepersoonskamers
6 vierpersoonskamers

Hotelkamers

993m²

40 tweepersoonskamers
6 vierpersoonskamers
4 luxe suites

Entree/receptie

63m²

Hotelingang en ontvangst
gasten

Entree/receptie

63m²

Hotel- en restaurantingang en
ontvangst hotelgasten

Lobby

101m²

Ruimte met bar waar
hotelgasten ontspannen
kunnen zitten en een drankje
bestellen

Restaurant

432m²

Restaurant waar hotelgasten
en andere bezoekers ontbijt,
lunch en diner kunnen
gebruiken

Opslag

140m²

Opslag t.b.v. hotel

Jachthavenkantoor

140m²

Kantoor van de havenmeester
en ruimte voor opslag t.b.v. de
jachthaven

Totaal

1869m²

Lobby

Restaurant

101m²

197m²

Ruimte met bar waar
hotelgasten ontspannen
kunnen zitten en een drankje
bestellen
Restaurant waar hotelgasten
hun ontbijt, lunch en diner
kunnen krijgen

Opslag

140m²

Opslagruimte t.b.v. hotel

Jachthavenkantoor

140m²

Kantoor van de havenmeester
en ruimte voor opslag t.b.v. de
jachthaven

Totaal

1005m²

Afbeelding 54: Indelingsplattegrond concept 1
Afbeelding 55: Indelingsplattegrond concept 2
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3.4.4 Concept 3

3.4.5 Keuze ontwerpconcept

Bij concept 3 worden de oksels van het fort eveneens gevuld met een uit/nieuwbouw. Bij dit concept gebeurt dit
echter op grotere schaal. Het hoofdgebouw wordt verdubbeld door middel van een uitbouw welke een dubbele
verdieping krijgt. Op deze manier wordt een optimale hoeveelheid hotelkamers gerealiseerd. Ook wordt met de
uitbouw een grotere restaurantruimte gecreëerd. Deze kan zo, naast restaurant, ook als conferentiezaal gebruikt
worden. Dit zorgt voor een nog grotere doelgroep, meer klanten en dus omzet. De financiële investering en dus
het risico is bij dit concept vanzelfsprekend ook het grootst.

Het instrument dat gebruikt wordt voor het maken van de keuze voor een concept is een keuzematrix. De
belangrijkste criteria die hierbij gehanteerd wordt is de restauratievisie. Deze is leidend voor alle keuzes die er
gemaakt gaan worden wat betreft onderhoud of aanpassingen aan het fort. De wensen, kansen en eisen die
andere partijen hebben of stellen worden wel mee genomen in de overweging voor de conceptkeuze maar de
restauratievisie zal doorslaggevend zijn.

Functie

Oppervlakte

Omschrijving

Hotelkamers

1761m²

80 tweepersoonskamers
12 vierpersoonskamers
8 luxe suites

Entree/receptie

63m²

Hotel- en restaurantingang en
ontvangst hotelgasten

Lobby

101m²

Ruimte met bar waar
hotelgasten ontspannen
kunnen zitten en een drankje
bestellen

Restaurant

800m²

Restaurant waar hotelgasten
en andere bezoekers ontbijt,
lunch en diner kunnen krijgen
en is tevens te gebruiken als
congres/vergaderruimte

Opslag

140m²

Opslag t.b.v. hotel

Jachthavenkantoor

140m²

Kantoor van de havenmeester
en ruimte voor opslag t.b.v. de
jachthaven

Totaal

3005m²

De puntenverdeling werkt als volgt. Per criteria wordt bepaald of deze zeer positief (++), positief (+),
neutraal (+/-), negatief (-) of zeer negatief (--) tegenover het concept staat. Hier zijn vervolgens punten aan
verbonden. ++ = 2, + = 1, +/- = 0, - = -1 en -- = -2. Deze wordt vermenigvuldigt met de weegfactor en vervolgens
opgeteld.

Restauratievisie
Gemeente
Exploitant
Herbestemming
Totaal

Concept 1
++
+
-+/3

Concept 2
+
+/+
+
7

Concept 3
-++
++
1

Weegfactor
3x
1x
2x
2x

Uit deze matrix komt concept 2 duidelijk als best naar voren. Dit concept scoort niet alleen het beste in de matrix
maar wordt ook door geen enkele criteria als onwenselijk bestempeld. Het belangrijkst van dit concept is dat
deze goed in de visie past. Het concept zal nog wel op enkele punten aangepast moeten worden om perfect in de
visie te passen. De afmetingen van de uitbouw zijn goed maar nu worden er nog meerdere verdiepingen
gecreëerd wat ervoor zorgt dat de uitbouw ruim boven de bestaande bouw uittorent. Dit moet aangepast
worden door de uitbouw te beperken tot één verdieping of door met de uitbouw de grond in te gaan zoals ook
bij fort Beemster is gedaan. In het vervolg van het ontwerp moeten deze en alle andere keuzes gemaakt worden
met als leidraad de restauratievisie. Voor de te maken uitbouw is dit concept niet in beton gegoten maar het
geeft wel de uitgangspunten aan. Met dit concept en de restauratievisie zal samen met een architect een
ontwerp voor de uitbouw gemaakt worden. Aan de hand van de inzichten van de architect zou het ontwerp nog
kunnen wijzigen zolang het maar in de restauratievisie past.

Afbeelding 56: Indelingsplattegrond concept 3
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3.5 Het plan

Het gekozen concept is samen met de restauratievisie voorgelegd aan een architect om tot een ontwerp te
komen. Gezamenlijk is er een schetssessie gehouden. Hierbij kwam een goede wisselwerking op gang. Doordat
de architect alleen oppervlakkig op de hoogte was van het hele project stapte hij er met een frisse blik in. Dit was
nodig omdat er tijdens de afgelopen periode een tunnelvisie was ontstaan waardoor enkele opties niet eens
meer overwogen werden. Deze nieuwe ideeën in combinatie met alle kennis en beperkingen levert een goed
ontwerp op.

3.5.1 Uitgangspunten
Om een passend ontwerp te maken vroeg de architect eerst of enkele uitgangspunten bepaald konden worden.
Voor het ontwerp was het belangrijk om eerst de functie, de grote en het type hotel voor de uitbouw te bepalen.
Hierop was het antwoord gedeeltelijk al bepaald. De uitbouw moest een restaurant gaan herbergen voor bij het
hotel en moest ongeveer 200m² groot worden. Het type hotel was echter nog niet bepaald. Uit de schetsen voor
een kamerindeling kwam naar voren dat er twee typen kamers gerealiseerd konden worden. Ruim opgezette
luxe kamers en budgetkamers voor meerdere personen. Voor standaard tweepersoonskamers waren de ruimtes
net te klein. Voor de uitbouw was het belangrijk om deze keuze te maken omdat het type restaurant voor deze
hotels sterk verschilt. Voor een luxe hotel verwacht je een luxe restaurant met een luxe materialisering terwijl je
bij een hostel een houten eetschuur verwacht.
Voor het hotel is uiteindelijk een luxe functie gekozen. Deze keuze is op basis van verschillende argumenten
gemaakt. Onder andere de aanwezigheid van de jachthaven, het feit dat het niet in het centrum van een grote
stad ligt en de omgeving. De keuze is echter ook gemaakt om het niveau van technische uitwerking te verhogen.
Bij een luxe functie kunnen er anderen materialen en aansluitingen toegepast worden die technisch
interessanter zijn voor de afstudeeropdracht.

3.5.2 Ontwerp 1
Om een restaurant goed te laten functioneren heb je meer gasten nodig dan alleen de hotelgasten. Om dit te
doen heb je exposure nodig. Het hotel moet zichtbaar zijn zodat mensen die passeren er stoppen. Om dit te
doen is bij het eerste ontwerp het restaurant aan de linkerzijde van het fort geplaatst. Dit is de zijde waar de
Kudelstaartseweg om het fort heen ligt en meerdere fietsroutes over gaan. Door de uitbouw gedeeltelijk over
het water te laten steken krijg je een verbinding met het water en exposure naar de omgeving. Dit ontwerp is
echter direct om 2 redenen van tafel geveegd. Het heeft geen aansluiting op de bestaande bouw wat een
vereiste is voor de afstudeeropdracht. Het ontwerp is zorgt ervoor dat de plattegrond van het fort niet meer
symetrisch is wat niet in de restauratievisie past (Afb. 57).

Afbeelding 57: Schets van ontwerp 1
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3.5.3 Ontwerp 2
Bij dit ontwerp is symmetrie als uitgangspunt genomen en is een variatie op het eerder gekozen concept (Afb.
58, 59&60). Bij dit concept zou er uitgebouwd worden in de oksels van het fort. Dit zou vormgegeven worden
door middel van een soort doos die uit de grond aan de achterzijde van het hoofdgebouw zou steken. Om hier
symmetrie in te krijgen zouden er twee uitbouwen gemaakt moeten worden. Een aan elke zijde van de poterne.
Voor de architect was het veel logischer om deze uitbouw enkel aan de frontzijde van het frontgebouw te doen.
Zo kon er met een uitbouw symmetrie gecreëerd worden. Deze kan vervolgens verlengt worden tot boven het
water om het fort.

Afbeelding 58: Schets van ontwerp 2

Tijdens deze schetsen zijn enkele punten vast gesteld:
-

De vorm van de uitbouw moet de lijn van het forteiland volgen en dus puntig zijn.
De hoeken moeten afgerond worden zoals ook bij de kazematten het geval is.
De zichtbare delen van de gevel moeten zoveel mogelijk uit glas bestaan.
Om de uitbouw moet de aanlegsteiger doorlopen.
De uitbouw moet een ingang vanaf de steiger krijgen.
De toegepaste materialen mogen hout, staal en beton zijn.
De uitbouw moet een sedumdak krijgen.

Afbeelding 59: Schets van ontwerp 2

Dit ontwerp maakte iedereen enthousiast en voldeed aan alle gestelde randvoorwaarden. Het aanzicht van het
fort aan de keelzijde veranderd niet, het fort blijft symmetrisch, door het over het water te laten steken kan het
groot genoeg worden, ontstaat er contact met het water en heb je weer exposure naar de Kudelstaartseweg.
Ook blijven zo de oksels van het fort leeg voor een andere functie waar niet voor gebouwd hoeft te worden zoals
een buitenterras of een groentetuin voor duurzame producten in het restaurant. Op deze manier blijft ook nog
het aanzicht van het frontgebouw en de ervaring van de grote open ruimte op het terreplein gespaard. Het enige
knelpunt is de aansluiting op de bestaande bouw. Om de doorgang van het frontgebouw naar de uitbouw te
realiseren is er een doorbraak nodig. Er moet een sparing gemaakt worden in de wand aan de frontzijde van het
frontgebouw. Dit kan volgens de visie niet tenzij het reversibel is. Vanwege de plek van de doorbraak is dit echter
wel mogelijk. Op de plek van de doorbraak zit namelijk een dubbele wand. De dikke betonwand aan de
buitenzijde waarin een herstelde sparing direct zichtbaar is, omdat deze verder niet afgewerkt is, wordt bedekt
door grond en vormt dus geen belemmering. Aan de binnenzijde staat een dunnere wand die afgewerkt is met
een laag verf. Hierin is het dus wel mogelijk om een sparing onzichtbaar te herstellen. Dit ontwerp is vervolgens
verder uit geschetst (Afb. 61).

Afbeelding 61: Detailschetsen van ontwerp 2

Afbeelding 60: Situatieschets van ontwerp 2
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3.6 Technische uitwerking
Aan de hand van schetsontwerp 2 is vervolgens verder gegaan. Hiervan is een technische uitwerking gemaakt. De
toegestane tijd liet het echter niet toe om het volledige fort technisch uit te werken. Daarom is ervoor gekozen
om dit alleen voor de twee belangrijkste onderdelen van het fort te doen. Een hotelkamer en de nieuwe
uitbouw. Voor de hotelkamer zal een indelingsplattegrond gemaakt worden en verschillende keuzes toegelicht
worden door middel van referentie materiaal. Voor de uitbouw wordt een plattegrond, doorsnede en enkele
details gemaakt.

3.6.1 Hotelkamer
Het hotel dat in het fort gerealiseerd wordt richt zich op het duurdere
segment bezoekers. De kamers die in fort komen moeten dan ook luxe
uitgevoerd worden. Vandaar dat er enkel grote 2 persoonskamers met
een eigen ruime badkamer in het fort komen (Afb. 65). Deze badkamer
wordt achter in het lokaal aan de frontzijde gesitueerd. Deze plaatsing
heeft 2 redenen. Ten eerste om de voorgevel vrij te houden voor de
entree en lichtinval. Dit is de enige kant waar vandaan je het lokaal kan
betreden en er licht invalt zonder dat je grote ingrepen aan het fort doet.
En ten tweede omdat je zo de verschillende leidingen en afvoeren van de
badkamer onzichtbaar kunt wegwerken. Dit is ook de reden dat alle
badkameronderdelen zoals het bad en toilet een raakvlak met de
achterwand hebben. Achter deze wand bevindt zich namelijk de
zogenaamde druipkokerleiding gang (Afb. 62). Door deze gang lopen de
kokers die het water vanaf het dak naar de opvangbak onder het fort
leiden. Deze gang is ruim genoeg om alle leidingen door te laten lopen.

Afbeelding 65: Plattegrond hotelkamer
Afbeelding 62: Druipkokerleiding gang

Een ander belangrijkpunt van de hotelkamer is het toepassen van installaties. In de lokalen moet elektra,
ventilatie en verwarming toegepast worden. hiervoor moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van
bestaande leidingen en openingen om het fort zo min mogelijk te beschadigen. Om het fort te kunnen gebruiken
is er al enkele elektra aangelegd. Hier is opdek materiaal voor gebruikt en dit is niet storend voor het fort. Het
materiaal dat is gebruikt is alleen goedkoop materiaal voor buiten. Als deze vervangen zou worden door design
elektra met een klassieke uitstraling is dit een goede oplossing (Afb. 64). In ieder lokaal hangt een zwarte stang
aan het plafond (Afb. 63). Dit was de voorloper van de huidige elektra. Deze werd namelijk gebruikt om
olielampen aan op te hangen. Als de nieuwe opdekleidingen ook in zwart uitgevoerd worden en parallel aan deze
stang geplaatst worden met aftakkingen voor de verschillende elektrapunten passen ze goed in het fort.

Voor de ventilatie moet er in de badkamer een voorziening gemaakt worden om de vochtige lucht af te voeren.
Deze zal de lucht via dezelfde gang als de andere leidingen afvoeren. Deze kan gelijk gecombineerd worden met
ventilatie voor de hotelkamer. Door voor natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer te kiezen kan de lucht van
buiten door roosters in de deur via de kamer en de badkamer de hotelkamer van frisse lucht voorzien.
Voor de verwarming wordt er weer terug gegrepen naar de oorspronkelijke manier van verwarmen. Hier werden
vroeger houtkachels voor gebruikt. De afvoeren van deze kachels zijn nog in alle lokalen aanwezig (Afb. 66). Hier
kan wederom weer een kachel op aangesloten worden. Om het verwarmen van de kamers controleerbaar, veilig
en door iedereen bruikbaar te houden moet de houtkachel wel vervangen worden door een gas of elektrische
kachel (Afb. 67&68). Ook als er voor een elektrische kachel gekozen wordt moet er wel een schoorsteenpijp
gemaakt worden welke op de afvoerbuis in de muur aansluit om het oorspronkelijke beeld terug te brengen.

Afbeelding 66: Oude kachelafvoer
Afbeelding 63: Stang langs plafond

Afbeelding 67: Gaskachel

Afbeelding 68: Elektrische kachel

Afbeelding 64: Referentiemateriaal elektrapunten

54

3.6.2 Uitbouw
Voor de uitbouw moeten eerst definitief de toegepaste materialen gekozen worden. Voor de draagconstructie
wordt dit beton. Dit materiaal past goed bij de uitstraling van het bestaande fort. De vloer, wanden en dak zullen
in beton uitgevoerd worden. Niet alle gevels worden in beton uitgevoerd. Het gedeelte van de gevel aan de
waterzijde zal als opengevel uitgevoerd worden. Door de grote van de overspanning en het stuk gevel dat open
uitgevoerd wordt zullen er ook kolommen toegepast moeten worden. langs de opengevel zullen meerdere
smalle kolommen gebruikt worden om het uitzicht op de Westeinderplas zo min mogelijk te beperken. Voor de
overspanning zullen zo min mogelijk kollommen toegepast worden. Zo houdt je de ruimte zo vrij indeelbaar als
mogelijk (Afb. 71). Dit betekent ook dat deze kolommen groter uitgevoerd zullen worden. Omdat het fort veel
ronde vormen heeft zullen deze kollommen rond uitgevoerd worden. Het dak zal voorzien worden van een
sedumlaag om deze goed op het bestaande fort aan te laten sluiten.
Om een duidelijke overgang tussen het bestaande en nieuwe gedeelte van fort aan te geven zal er op de
scheiding een kozijn geplaatst worden. Dit zal een kozijn met dubbele deuren worden zoals er in het fort meer
toegepast worden. Doordat het fort al meer dan 100 jaar staat en geheid is zal deze niet meer zakken. De nieuwe
uitbouw zal ook gefundeerd worden met heipalen zodat deze ook niet zal zakken. Zo kan de aansluiting van deze
twee zonder zware verankeringen gemaakt worden. De gang van de nieuwbouw kan als een doosje in het
bestaande fort geschoven worden.

Afbeelding 69: Uitbouw zonder bedekkende
grond

Afbeelding 70: Uitbouw met bedekende grond

De opengevel aan de waterzijde zal in de vorm van een houten pui uitgevoerd worden. In het bestaande fort
worden ook enkel houten kozijnen toegepast en de nieuwe pui zal in dezelfde kleuren als de bestaande kozijnen
toegepast worden. Voor deze pui zal er in de vloer en het dak een sparing gestort worden. Hier kan het kozijn
dan vervolgens precies in geïnstalleerd worden en vallen de boven- en onderdorpel weg. Hierdoor lijkt het net of
het glas uit het beton komt. Zo blijft de opening voor het uitzicht zo groot als mogelijk en lijkt de betonnen vloer
in een keer in de steiger naar buiten over te lopen. Voor deze steiger wil je geen op of afstap hebben. Niet alleen
voor het bouwbesluit maar ook voor het optisch doorlopen van de vloer heeft dit een negatief effect. Dit kan
opgelost worden door de Schock isokorf KS22 toe te passen (Afb. 72). Dit is een speciale isokorf met aan één kant
stekeinde om de isokorf in te storten en aan de andere kant een kopplaat waar vervolgens met stalenliggers op
verder gebouwd kan worden. Deze wordt normaal gesproken voor balkons gebruikt maar leent zich ook goed
voor de steiger. Zo lijkt de steiger vanaf de waterkant volledig te zweven.
Om een duidelijk beeld van de technische uitwerking van de uitbouw te geven zijn in de bijlage verschillende
tekeningen toegevoegd. Hier zijn een plattegrond (bijlage ), een doorsnede (bijlage ), en enkele details
(bijlage ) te vinden.

Afbeelding 71: Plattegrond uitbouw

Afbeelding 72: Detail onder aansluiting kozijn uitbouw
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Conclusie en aanbevelingen
Conclusie
Het volledige onderzoek dat gedaan is heeft als doel om de volgende vraagstelling te beantwoorden.
Wat is de best mogelijke nieuwe bestemming voor het fort en welke visie past hierbij?
Uit het onderzoekt blijkt dat de beste nieuwe bestemming voor het fort die van een hotel met restaurant is. Bij
de realisatie van deze nieuwe bestemming moet dan een overkoepelende restauratievisie als leidraad gebruikt
worden. Deze restauratievisie moet dan zijn om het fort te consolideren. Dit houdt in dat er mogelijkheden tot
aanpassingen zijn zolang deze het fort niet onherstelbaar beschadigen. Eventuele toevoegingen moeten dan wel
bij het fort passen maar ook genoeg afwijken om duidelijk te maken dat het geen oorspronkelijk onderdeel van
het fort is. Deze optie past niet alleen bouwkundig en planologisch goed in het gebouw maar sluit ook goed aan
bij de jachthaven die bij het fort gelegen is. Uit verschillende voorbeelden in Nederland blijkt dat het realiseren
van een hotel in het fort uitdagend maar goed mogelijk is. Al zal de optie niet voor iedereen direct de eerste
keuze zijn als herbestemming is deze optie er wel een waar alle betrokken partijen zich gezamenlijk in kunnen
vinden.
Aanbevelingen
Wanneer er daadwerkelijk overgegaan wil worden tot aankoop van het fort om de herbestemming tot stand te
brengen moet er nog wel aanvullend onderzoek gedaan worden. De oorspronkelijke opzet van het onderzoek zal
dan voltooid moeten worden. Aan de hand van de gedane schadeopname zal een kostenbegroting gemaakt
moeten worden voor de restauratie. De kosten voor de aanpassingen naar de nieuwe bestemming moeten in
kaart gebracht worden. Ook moet duidelijk gemaakt worden wat exact de opbrengsten van het toekomstige
hotel en restaurant zullen worden. Met deze gegevens kan vervolgens een afweging gemaakt worden of de
herbestemming financieel haalbaar is en eventueel een koopsomvoorstel gedaan worden.
Tijdens een eventuele realisatie van de herbestemming is het belangrijk om duidelijk te communiceren met alle
in het onderzoek genoemde partijen. Er moet getracht worden om alle partijen bij het proces te betrekken.
Hoewel de standpunten en ideeën van de verschillende partijen in beginsel zeer afwijkend zijn kunnen deze door
goede communicatie en een duidelijke uitleg van de gemaakte keuzes door middel van argumenten
samengebracht worden in het huidige plan. Op deze manier krijgt iedereen inzicht in de ideeën en argumenten
achter het plan en wordt duidelijk dat dit niet alleen gebaseerd is op financiële argumenten maar dat het plan
het beste met het fort voor heeft. Een goed voorbeeld hiervan is Fort Beemster. Hierin heeft de investeerder die
ook de aannemer en toekomstige exploitant was nauw samengewerkt met de provincie Noord-Holland en de
gemeente Beemster. Hierdoor heeft hij van het fort een fantastisch wellness resort gemaakt waar de gemeente
en de provincie volledig achter stonden terwijl deze in het begin zeer sceptisch waren. Door redeneringen achter
keuzes en aanpassingen uiteen te zetten heeft hij veel voor elkaar gekregen. Op deze wijze heeft hij zelfs
toestemming gekregen om enkele gaten in het fort te maken. Aan deze werkwijze moet bij de eventuele
herbestemming van Fort Kudelstaart een voorbeeld genomen worden.
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Afbeelding 59: Schets van ontwerp 2
Bron: Studio Jeroen Schoots
Afbeelding 60: Situatieschets ontwerp 2
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 61: Detailschetsen van concept 2
Bron: Studio Jeroen Schoots
Afbeelding 62: Druipkokerleiding gang
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 63: Stang langs plafond
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 64: Referentiemateriaal elektrapunten
Bron: http://www.allbakelite.com/wp-content/gallery/stocontacten-dubbel/allbakelitecom00628.jpg
Afbeelding 65: Plattegrond hotelkamer
Bron: Ruben Appelhof
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Afbeelding 66: Oude kachelafvoer
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 67: Gaskachel
Bron: http://www.hetopenhaardenhuys.nl/product_images/o/200/BarbasHamar__67106_thumb.jpg
Afbeelding 68: Elektrische kachel
Bron: http://cdn2.bigcommerce.com/server3700/jmp6w2/products/469/images/60273/gazco_
ashdon_gas__68726.1409218688.120.120.jpg?c=2
Afbeelding 69: Uitbouw zonder bedekende grond
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 70: Uitbouw met bedekende grond
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 71: Plattegrond uitbouw
Bron: Ruben Appelhof
Afbeelding 72: Detail onder aansluiting kozijn uitbouw
Bron: Ruben Appelhof
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