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Voorwoord 

Voor u ligt de informatiemap behorend bij de excursie die Architectuur 
Lokaal op 26 september 2007 organiseert langs een aantal forten in 
het midden van het land waar het probleem van ‘behoud door 
ontwikkeling’ op een aantal verschillende manieren is opgelost. De 
forten hebben een nieuwe vorm van gebruik gekregen die het 
mogelijk maakt om de bestaande structuur op zijn minst deels te 
bewaren. Architectuur Lokaal wil met het organiseren van een deze 
excursie bijdragen aan de verspreiding van kennis over haalbare 
nieuwe functies voor het militair erfgoed. Beek & Kooiman 
Cultuurhistorie heeft hiervoor materiaal verzameld en een analyse 
gemaakt van verschillende vormen van hergebruik. De diversiteit blijkt 
ook uit het programma van 26 september: 

- Bij Fort H in Muiden is een horecafunctie aan de Vecht 
economische drager van het fort 

- Fort Spion, bij Loenen kent een kleinschalige toeristisch-
recreatieve ontwikkeling voor wandelaars en fietsers 

- Fort Vijfhuizen is na restauratie in gebruik als ‘kunstfort’, met 
woningbouw als financieringsbron 

- Fort Blauwkapel tenslotte kon behouden door het bestaande 
gehuchtje (dat ligt in de gemeente Utrecht), uit te breiden 
binnen de vestingwal 

 
Het zijn niet allemaal succesverhalen, in ieder geval is het niet altijd 
makkelijk om het gewenste hergebruik van de grond te krijgen. Des te 
zinvoller is het als opdrachtgevers in de voorfase van nieuwe 
initiatieven kunnen beschikken over praktijkervaringen van anderen. 
Daarom zal er tijdens de excursie volop gelegenheid zijn om met de 
betrokkenen bij deze projecten en met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
 
Architectuur Lokaal hoopt dat u als deelnemer aan deze excursie met 
volop nieuwe informatie en inspiratie terugkeert naar uw eigen 
opgaven. 
 
Cilly Jansen 
directeur Architectuur Lokaal 

 



 

Programma Forten in 

Revisie 
 

 

    

11.30 uur  Ontvangst en welkomstwoord door Dirk 

   Bergvelt, Architectuur Lokaal 

11.35 uur   Vertrek richting Fort H, Muiden 

12.00 uur  Aankomst Fort H 

   Toelichting: René Bruijstens, Fort H  

    

   Rondleiding 

    

12.45 uur  Vertrek richting Fort Spion, Loenen 

   Lunch in de bus, verzorgd door Fort H 

13.15 uur  Aankomst  

   Toelichting: Tine van Dijk, Fort Spion 

 

Rondleiding 

 

14.00 uur  Vertrek richting Fort Blauwkapel 

14.30 uur  Aankomst   

Toelichting: Menno Smit, gemeente Utrecht 

    

Rondleiding 

 

15.30 uur  Vertrek richting Kunstfort Vijfhuizen 

16.15 uur  Aankomst  

   Toelichting: Jaco Woltjer, architect 

                

   Rondleiding 

 

17.15 uur  Vertrek richting Architectuur Lokaal,   

   Amsterdam 

   



 

Deelnemers 
 

 

 

De heer W.G. van Aalst Slokker Vastgoed, Huizen 

De heer K. Bosma  Vrije Universiteit, Amsterdam 

De heer F. Broeksma  Architect, Amsterdam 

De heer Ph. ten Cate   Federatie Welstand, Amsterdam 

Mevrouw L. Geerling  Stichting Kunst & Cultuur Overijssel,  

    Zwolle 

Mevrouw S. van Heezik Stadsherstel Amsterdam N.V.,  

     Amsterdam 

Mevrouw I. Hulshof   Delft Design, Delft 

De heer P. Jansen Schoon- Architect, Den Haag 

hoven     

De heer E. van Kaam  Ymere, Amsterdam Zuidoost 

De heer J. ten Brink  Ymere, Amsterdam Zuidoost 

De heer R. Willemsen  Ymere, Amsterdam Zuidoost 

De heer A.van Westrop Ymere, Amsterdam Zuidoost 

Mevrouw M. van Kootwijk Ymere, Amsterdam Zuidoost 

De heer A. Kil    RO&AD architecten, Bergen op Zoom 
De heer R. Koster  RO&AD architecten, Bergen op Zoom 

De heer D. Langelaan  Renovatiebedrijf Dick Langelaan,  

    Den Haag 

Mevrouw J. Laval   Raad voor Vastgoed Rijksoverheid,  

    Den Haag 

De heer R. Loopik  Roads, Haarlem 

De heer L. Prins   RACM, Amersfoort 

De heer H. Puttenaar  De Woningbouw, Weesp 

De meer M. Rigter  RE&Q Consulting cultuuradvies, Utrecht 
De heer N. Roozen  Tuin- en landschapsarchitect, Weesp 

De heer L. Veerman  Initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer  

De heer A. Rooskens  Initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer 

De heer W. Kaptijn  Initiatiefgroep Uiteraard Uitermeer 

De heer H. Schep  Brabants Landschap, Haaren 

De heer J. Schilders  Brabants Landschap, Haaren 
Mevrouw C. Voskuilen  BOEi, Hoevelaken 
Mevrouw J. van der Werff Amersfoort in C, Amersfoort 

De heer J. Wolters  ABT, Arnhem 

De heer D. Bergvelt  Architectuur Lokaal 

Mevrouw C. Jansen  Architectuur Lokaal 

Mevrouw M. de Jager  Architectuur Lokaal 

De heer M. Kooiman  Beek & Kooiman Cultuurhistorie 

Mevrouw M. Beek  Beek & Kooiman Cultuurhistorie 
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Achtergrondinformatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Forten in revisie 

 

Al enkele jaren staat het militaire erfgoed in Nederland volop in de 

belangstelling. Veel gemeenten hebben te maken met hergebruik en 

nieuwe bestemmingen voor vroegere defensiewerken, maar het kan 

een lastige opgave zijn om nieuwe functies te vinden waarmee het 

erfgoed op eigen benen kan staan. Kennisuitwisseling hierover is geen 

overbodige luxe.  

 

Voor de forten en andere verdedigingswerken van de meer dan 40 

historische linies en stellingen in ons land lopen tal van initiatieven. 

Het bekendst zijn de overkoepelende projecten, zoals die voor de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de Nota Ruimte is deze waterlinie 

aangewezen als een van de 20 Nationale Landschappen, terwijl de 

Stelling van Amsterdam het zelfs tot werelderfgoed (UNESCO) heeft 

geschopt. Landelijke bekendheid heeft ook de Grebbelinie, waar de 

provincie Utrecht inmiddels een gebiedsvisie en een 

uitvoeringsprogramma voor heeft opgesteld, terwijl nog wordt 

gewerkt aan een ontwerphandreiking voor de praktijk. 

Als projecten minder in de publiciteit komen hoeven ze niet stil te 

liggen. Neem de Oude Hollandse Waterlinie. Momenteel is op initiatief 

van de Stichting Groene Hart de Agenda voor de Oude Hollandse 

Waterlinie in ontwikkeling. Daarin worden een visie op hoofdlijnen 

(kaders voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de 

eigenschapen van de waterlinie) en een concrete projectagenda 

geformuleerd. Al een aantal jaren loopt het project Staats-Spaanse 

Linies op basis van een in opdracht van de provincie Zeeland 

opgestelde visie. Inmiddels is het project grensoverschrijdend, met 

participatie van de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen. 

Het streven is om de linies als geheel meer herkenbaar te maken en 

een steviger plaats te geven in het landschap. De aanpak richt zich op 

herstel van markante verdedigingswerken (merendeels zonder 

gebouwen erop) en het accentueren van tussenliggende linie-

elementen als dijken. Cultuurhistorisch en natuur-toerisme, wandel- 

en fietsrecreatie staan centraal. In IJzendijke is in 2006 museum Het 

Bolwerk geopend, gewijd aan deze 16e/17e eeuwse linies. 
Wellicht het verst in uitvoering is het project Versterkt Den Bosch, 
dat vanaf 1998 loopt. Aan de basis ligt de gedachte dat herstel en 
onderhoud van de vestingwerken ontwikkelingsmogelijkheden bieden 
voor de cultuurhistorische betekenis, de verblijfskwaliteiten, de 
belevingswaarde, de stedelijke inrichting en de natuurwaarden van 
stad en omgeving. 

 

 

Inmiddels is een aantal projecten rond militair erfgoed afgerond, maar 

veel initiatieven zijn nog in een voorbereidende fase. De planologische 



 

verankering van bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie betekent 

niet dat er een oplossing is voor alle onderdelen van de linie. 

Uiteindelijk belanden plannen, initiatieven en projecten op het bord 

van de gemeente. Er moet immers gerestaureerd, verbouwd en/of 

bijgebouwd worden en er is sprake van functieverandering en 

bestemmingswijziging. Dat kan gecompliceerd zijn omdat het 

hergebruik van forten aan tal van gemeentelijke beleidsvelden raakt, 

zoals ruimtelijke ordening, economische zaken, monumentenbeleid en 

welstand. Er zijn praktische problemen, zoals de economische en 

financiële haalbaarheid van initiatieven, de restauratiekosten en de 

inpassing in het ruimtelijke beleid. Vanwege het specifieke karakter 

van voormalige defensiewerken is goed hergebruik soms ingewikkeld 

en kostbaar. ‘Het is over het algemeen niet eenvoudig om een 

respectvolle en tegelijk financieel haalbare invulling (…..) te vinden’ 

constateert de Monumentenadviescommissie van Welstandszorg 

Noord-Holland dan ook (Jaarverslag 2006, p. 20). 

 

Fort Blauwkapel, ontwerp: MONK architecten; opdrachtgever: particulier, Utrecht              
 

In de voorbereiding op de excursie van 26 september 2007 heeft 

Beek & Kooiman Cultuurhistorie de praktijk van het hergebruik 

geanalyseerd. Dan blijkt dat het bij nieuw gebruik meestal gaat om 

een van de volgende varianten: 
- tentoonstellingsfunctie, dat wil zeggen gebruik als museum, 

galerie of bezoekerscentrum e.d.; 
- groene functie, t.b.v. flora en fauna, natuurwaarden; 



 

- horeca/camping: gebruik als restaurant, café, herberg, 
kampeerterrein 

- woonfunctie, op of bij het fort; 
- gebruik voor manifestaties, evenementen, thema-

bijeenkomsten e.d. 
- vrijplaatsfunctie, waarbij het gaat om weinig draagkrachtige 

gebruikers als studenten, padvinders, e.d. die weinig van een 
fort vragen en ook weinig veranderen, 

- overige functies als opslag, bedrijfsverzamelgebouw e.d.  

 

Bij de excursie van 26 september bezoeken we voorbeelden van de 

categorieën: 
- tentoonstellingsfunctie: Fort Vijfhuizen, 
- horeca/camping: Fort H, Fort Spion, 
- wonen: Fort Blauwkapel, 
- vrijplaatsfunctie: Fort Blauwkapel, scoutinggroep, 

Voorbeelden van de overige functies zijn: 
- groene functie: Fort Hoofddijk, Utrecht, botanische tuin, 
- gebruik voor manifestaties e.d.: Fort Altena, Werkendam, 

evenementen, presentaties, vergaderfaciliteiten, 
- overige functies: Fort Marken-Binnen, Uitgeest, 

opleidingscentrum voor brandweer en bedrijfshulpverlening. 

 

Kunstfort Vijfhuizen; ontwerp: Jaco Woltjer Architect, opdrachtgever: St. Kunstfort 

Vijfhuizen 



 

 

Als we het bestand aan hergebruikte forten te overzien, kunnen we 

nu al een paar gevolgtrekkingen maken. Enkele daarvan zijn voor de 

hand liggend, bijvoorbeeld dat er grote verschillen zijn in vormen van 

hergebruik en in de gevolgde bouwkundige of restauratieve aanpak. 

Er zijn ingrijpend verbouwde forten en forten waaraan veel minder is 

vertimmerd; er zijn forten met een jaar-rond intensief gebruik en 

forten die vooral in het zomerseizoen functioneren. Interessanter 

wordt het als we gegevens met elkaar in verband kunnen brengen 

(wat we nu nog niet systematisch kunnen). Dan blijkt dat intensief 

gebruik meestal meer aanpassingen vergt dan een wat extensiever 

gebruik, en in samenhang daarmee andere investeringsbudgetten. Een 

zeer extensief gebruik levert echter financieel doorgaans weinig op en 

dat kan een bezwaar zijn voor onderhoud en eventuele restauratie. 

Ook dit ligt voor de hand, maar het gaat wel om een belangrijk aspect 

bij herontwikkeling. Zeker als daarbij nog andere aspecten bij worden 

betrokken, zoals ligging en grootte. Bijvoorbeeld: een congreslocatie 

is makkelijker rendabel te krijgen in een niet al te klein fort in een 

stedelijke omgeving (liefst aan de rand) dan in een relatief afgelegen 

gebied. Vaak gaat het dus om de vraag welke functies op welke plek 

een goede kans van slagen maken. 

 

Uit de analyse van het hergebruik komen nog een paar grote lijnen: 
- er zijn vaak meerdere functies: deze spreiden het risico, vullen 

elkaar evt. aan. Fort wordt soort bedrijfsverzamelgebouw voor 
kleinschalige bedrijvigheid, 

- forten zijn gebouwd voor het verblijf van manschappen. De 
a.h.w. gegeven geschiktheid voor verblijf zien we terug in het 
hergebruik als horeca, 

- de afwisseling in relatief kleinschalige binnenruimtes en 
grotere buitenruimtes maken forten geschikt voor 
vergaderruimtes, evenementen, horeca etc., 

- wonen in een fort is vanuit cultuurhistorische optiek moeilijk 
op een goede manier te realiseren, 

- in bouwkundig opzicht is regulering van het binnenklimaat een 
moeilijke opgave bij een intensief, jaar-rond gebruik. 

 

De geschetste grote lijnen en conclusies zijn het resultaat van een 

voorlopige bestandsopname. We willen de analyse verder uitbreiden 

en aanscherpen, mede op basis van de uitkomsten van de excursie 

van 26 september. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  FORT H 

 

 

Adres:  

Herengracht 119 

1398 AE Muiden 

Telefoon: 0294 261385 

info@forth.nl 

 

Gemeente:  

Muiden 

 

Site(s):  

http://www.fort-h.nl/ 

 



 

Eigenaar fort: VOF Fort H (Roy Moolhuizen, Robert van Linden, René 

Bruijstens) 

 

Gebruiker fort:  

idem 

 

Huidige functie:  

Eetcafé, restaurant De Eethaven 

 

Plan/initiatief: 

Fort H ligt aan de rand van Muiden en had tot voorjaar 2006 geen 

uitgesproken publieksfunctie. Nu heeft het fort een 

horecabestemming: een (eet)café met buitenterras. De capaciteit is 

vergroot door het plaatsen van een glazen serre aan de voorkant van 

het fort (restaurant 70 zitplaatsen, 80 op het terras). 

De eigenaren hebben het plan opgevat om het huidige parkeerterrein 

aan de zuidzijde van het terrein (ongeveer 300 vierkante meter groot) 

op termijn weer uit te graven. Dit parkeerterrein was vroeger 

onderdeel van de vestinggracht. Nog aanwezige zijn de stenen beer 

en de “peperbus”. Deze moeten worden gerestaureerd. Het water kan 

gebruikt worden om de huidige aanlegmogelijkheden (ongeveer 40 

boten) uit te breiden. Met name kleine schepen (sloepen) zouden hier 

kunnen afmeren. 

Het initiatief is een aanvulling op de bestaande toeristisch-recreatieve 

voorzieningen binnen de gemeente. In het project werken eigenaar en 

gemeente daarom samen. 

De totale investering voor de horecavoorziening is geraamd op € 

500.000,- inclusief BTW. De kosten van het uitgraven van de gracht 

en de parkeerplaats zijn nog onbekend. 

De investeringskosten zijn gedekt door een bancaire lening en door 

privé-middelen van de ondernemers. 

De eigenaar van het fort is tevens eigenaar van de naastgelegen 

jachthaven; de voorzieningen ten behoeve van de jachthaven 

(douche, toilet) zullen 

dan ook in/bij het fort worden gerealiseerd. 

(zie ook: uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 

Vechtstreek-Noord, p. 38, 39). 

 

Knelpunten planvorming:  

het uitgraven van de gracht is een project dat niet van vandaag of 

morgen gerealiseerd kan worden, alleen al omdat de gracht met 

vervuild materiaal is gedempt. 

 

Overige informatie: 

info van www.dinnersite.nl    



 

 



 

FORT SPION 
 

 

 

 

Adres: 

Bloklaan 9a, 1231 AZ Loosdrecht  

0294 234932 of 06-2495 7816 

 

Gemeente: 

Loosdrecht 

 

Site(s): 

www.fortspion.nl 

http://www.waternet.nl/algemene_onderdelen/zoeken?ActItmIdt=43

883 

 

Eigenaar fort:  

Waternet Amsterdam (v/h Gemeentewaterleiding) 

 

Gebruiker fort:  

Fortwachter Martijn Salet 

 

Huidige functie:  

Tegenwoordig is Fort Spion ingericht als een kleine eenvoudige 

camping. Geen kantine, bingo, zwembad of speeltuinen maar een 

mooie kleine camping op een historische plek. Douches en toilet zijn 

in het fort aanwezig. Er is parkeerplek voor ca. 5 auto's, maar er is 

geen plaats voor vouwwagens, campers of caravans. De camping is 

aangesloten bij de Stichting Natuurkampeerterreinen en bij de 

Wandel-en Fiets Fortenstichting 

Het wachtlokaal, een oud manschappenverblijf van ca. 9 bij 5 meter 

en kan worden gebruikt voor b.v. workshops of vergaderingen. Dit 

gebouw is in 2005 opgeknapt en waterdicht gemaakt met o.a. 



 

subsidie en medewerking van Provincie Noord-Holland, Waternet, de 

Heren van Janus en de beheerders. 

Het Fort hoort met Fort Vuren bij het initiatief Wandel- en fietsforten 

(WFF). 

 

Plan/initiatief: er wordt momenteel een plan opgesteld om het 

fortterrein op enkele punten meer beleefbaar te maken en de 

toegankelijkheid te vergroten.  

 

Knelpunten planvorming:  

de toegang voor fietsers/wandelaars is bepaald niet optimaal. Om 

deze te verbeteren is overleg/overeenstemming met provincie, 

gemeente en aangrenzende grondeigenaren noodzakelijk. 

 

 



 

FORT BLAUWKAPEL 
 

 

 

  

Adres:  

Bastionweg 2  

030 - 271 59 49 (Fort) 

06 - 226 27 732 (beheerder)   

Postadres: 

Schoenerstraat 41  

3534 RK   Utrecht 

 

Gemeente:  

Utrecht  

 

Site(s):  

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=17680 

 

Eigenaar fort:  

gemeente Utrecht. NB. Blauwkapel is in feite een omgracht en 

omwald dorpje met aan de zuidkant een fort en aan de noordkant een 

kazerne. 

 

Gebruiker fort:  

Scouting Willem de Zwijgergroep, het fortdorp wordt bewoond en er 

zijn culturele instellingen gevestigd. 

 

Huidige functie:  

in gebruik door Scouting Willem de Zwijgergroep en te huur voor 

feesten en partijen. Verder: woonfunctie in het dorp, plus enkele 

instellingen. 

 

Plan/initiatief: 



 

gemeente Utrecht heeft in 1997 een cultuurhistorische 

effectrapportage laten maken, en op basis daarvan in 2002 een 

stedenbouwkundig plan. 

 

Knelpunten planvorming: 

Het planproces duurde meer dan tien jaar, waarbij bewoners en 

gemeente regelmatig tegenover elkaar gestaan hebben. Het huidige 

plan, dat inmiddels is uitgevoerd, omvat de bouw van vijf vrije kavel 

woningen op het voormalige sportterrein en in totaal elf woningen 

aan de zijde van het kerkje.  

Defensie besloot destijds de forten rond Utrecht over te dragen voor 

een symbolisch bedrag. De gemeente Utrecht kreeg er zo vijf forten 

bij, die niet allemaal in goede staat verkeerden. Om het beheer en 

opknappen mogelijk te maken, moest ergens geld verdiend worden en 

het dorpje Blauwkapel leek daartoe de beste mogelijkheid te bieden. 

Het was ooit een kleine gemeenschap rondom het kerkje die 

langzamerhand was gereduceerd tot een handvol woningen. Hier kon 

wel bebouwing worden toegevoegd. 

Dat de bewoners niet direct stonden te juichen, is begrijpelijk. Zij 

hadden een eigen kleine enclave, niet gehinderd door al te veel 

buitenstaanders. De meeste weerstand bestond tegen het aantal 

woningen dat toegevoegd zou worden. Het gehele proces nam jaren 

en diverse wethouders in beslag maar achteraf gezien kan men 

vaststellen dat het plan er beslist beter van geworden is. 

 

De allereerste ideeën varieerden van twintig ‘fortvilla’s' in de 

prijscategorie van zeven tot acht ton (guldens) op het sportveld en 

vier woningen rond het kerkplein tot een zeer intensieve variant 

geschetst door bureau West 8 met toevoeging van minimaal 43 tot 

maximaal 167 woningen. Dit laatste voorstel werd al snel terzijde 

gelegd omdat een dergelijke uitbreiding toch niet wenselijk werd 

geacht voor het beschermde dorpsgezicht Blauwkapel.  

Daarop volgend kwam er een plan voor circa 28 woningen waarvan 

drie tot vijf woningen aan het kerkplein, tien tussen de kazerne en het 

kerkje, vijf aan de westzijde achter de militaire barak en dertien 

woningen op de voormalige sportvelden. En toen kwam de restanten 

van het middeleeuwse Huis te Veen tevoorschijn en even later het 

middeleeuwse wegenkruis.  

Besloten werd dit archeologisch monument op te nemen in het plan, 

zodanig dat er elf woningen strak om het Huis te Veen gesitueerd 

konden worden. Het Huis zelf zou in een pleintje gevisualiseerd 

worden. Tegelijkertijd werden aan de westzijde om 

stedenbouwkundige redenen ook nog enkele wijzingen in het 

woningaantal aangebracht en zo kwam het definitieve voorstel uit op 

24 woningen en enkele bedrijfsruimten. 



 

In 1999 stemde een meerderheid van de fracties in met het 

stedenbouwkundige plan en werd een voorontwerp bestemmingsplan 

opgesteld. In 2000 werden de plannen echter toch nog mede inzet 

van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende college- 

onderhandelingen. In 2001 werd alsnog besloten het plan drastisch 

aan te passen en het aantal woningen terug te brengen tot zestien, 

waarvan een deel in projectontwikkeling en een deel middels uitgifte 

van vrije kavels. 

 

Uiteindelijk gaat het om veel meer dan het toevoegen van 

nieuwbouw. Ook het opknappen van het fort is een belangrijk 

planonderdeel, evenals een zorgvuldige herinrichting van de openbare 

ruimte met de herbestrating van de Kapelweg, diverse nieuwe 

erfafscheidingen met hagen en de inrichting van een openbaar 

wandelgebied. Om het karakter van de nieuwbouw zo goed mogelijk 

op de bestaande situatie af te stemmen, is Gunnar Daan 

aangetrokken als supervisor. Tevens is hij samen met Doeke van 

Wieren architect van de nieuwbouw aan de oostzijde (Opdrachtgever: 

Bemog-projectontwikkeling). Voor de vrije kavels heeft Daan een 

beeldkwaliteitplan opgesteld. Opvallen is hier het houtenen woonhuis 

naar ontwerp van MONK architecten (bovenstaande bewerkt naar: 

http://www.postplanjer.nl/5_04/blauw.html) 

 

Overige informatie:  

In de directe omgeving van het kerkje zijn door Weteringbouw 11 

woningen projectmatig gerealiseerd. Aan de Kapelweg zijn vijf vrije 

kavels uitgegeven waar particulieren hun eigen huis hebben laten 

bouwen. Ten zuiden van het kerkje zijn een historische militaire loods 

en een nieuw pand als  bedrijfsverzamelgebouw in gebruik genomen. 

Aan de westzijde van het fort (langs de fortgracht aan de kant van 

Overvecht) wordt een recreatieterrein aangelegd met onder meer een 

steiger en picknickplek. De oostzijde (langs de spoorlijn naar 

Hilversum) blijft een besloten groengebied dat in de toekomst alleen 

onder leiding van een gids te bezoeken is (zie verder 

http://www.weteringbouw.nl/nieuw/projecten/resultaat.asp?project_id

=67) 

 

Blauwkapel is opgenomen in het recent verschenen Voorbeeldenboek 

Nieuwe Hollandse Waterlinie (Feddes/Olthof Landschapsarchitecten) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage: krantenartikel AD Utrecht, 15 juni 2007 

Oude Fort biedt plek aan nieuwbouw 

Door NILS DE KRUIJFF 

 

UTRECHT - Wie er een tijdje niet is geweest, weet niet wat ie ziet. 

Fort Blauwkapel is totaal veranderd en verandert nog steeds.  

 

 
FOTO MARNIX SCHMIDT 

 

De nieuwe bewoners van de zestien moderne nieuwbouwwoningen 

van Fort Blauwkapel hebben in een korte tijd een hechte band 

gesmeed, onder meer door het plan samen tienduizend 

moerasplantjes te planten.  

De laatste van totaal 16 nieuwe woningen zijn onlangs opgeleverd. 

Schuin achter de kapel waaraan het fort zijn naam dankt, en haaks op 

de bomvrije kazerne, zijn twee rijtjes moderne woningen opgetrokken.  

Het is een buitengewone samensmelting van moderne architectuur en 

militaire bouwkunst uit de tweede helft van de 19e eeuw.  

De vrijstaande woningen op de voormalige voetbalvelden van VVO’65 

staan al weer een tijdje. Ze baarden opzien. Maar wat nu opvalt, is 

dat de doorgaande weg, de Kapelweg, is verlegd. Aan de noordkant 

van het fort (richting Groenekan) maakt de hoofdweg een knik naar 

rechts. De fortgracht is uitgebreid en in het water zien we de 

overblijfselen van een oude remise, een voormalige opslagplaats voor 

kanonnen, legt Menno Smit uit. Hij is namens de gemeente 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Utrechtse 

forten. 

,,We proberen zoveel mogelijk historische elementen in ere te 

herstellen. De uitgebreide watergang hoort daar bij. Bij het graven 

stuitten we op deze remise. We wisten dat er ooit een watergang had 



 

gestaan, maar hadden niet verwacht dat er nog resten bewaard 

waren gebleven.’’  

De westkant van het fort krijgt een recreatieve functie. Er lopen naast 

de vrijstaande huizen, wandelpaden richting de fortgracht. Daar is een 

prachtige vissteiger aangelegd. Op de noord- en westkant van het fort 

zijn zogeheten schanskorven aangelegd. Dat zijn met gaas bijeen 

gehouden muren van opgestapelde bakstenen. De wegen zijn bestraat 

met Zweeds graniet.  

Sluipverkeer wordt er voortaan geweerd. Voor autoverkeer is het fort 

voortaan doodlopend. De oostkant van het fort blijft een afgesloten 

natuurgebied. 

Achter de hekken liggen in de glooiende graswallen de gerenoveerde 

bunkers en zogeheten reduits waar ’s winters vleermuizen slapen en 

’s zomers boer Alblas’ schapen grazen.  

De oude ophaalbrug aan de zuidkant is vervangen door een wat 

teleurstellende stalen variant. Aan de noordzijde wordt een oude 

fortbrug in ere hersteld. De grootste, nog resterende klus is de 

renovatie van het bomvrije wachthuis, het onderkomen van de 

scouting, dat meer bekend is als het eigenlijke fort. De zwaar 

vervallen muren worden gerenoveerd en een nieuw 

afwateringssysteem moet een einde maken aan de vochtoverlast.  

 

 

 



 

KUNSTFORT VIJFHUIZEN 
 

 

 

  

Adres:  

Fortwachter 1 

2141 EE Vijfhuizen 

023 558 9013 

 

Gemeente:  

Vijfhuizen (NH) 

 

Site(s):  

www.kunstfort.nl 

http://www.bouwwereld.nl/web/show/id=45582/contentid=4242/ju

mpto=intro/showall=true#intro 

 

Eigenaar fort:  

Stichting Kunstfort Vijfhuizen 

 

Gebruiker fort:  

Stichting Kunstfort Vijfhuizen, deze nam het initiatief om het Fort te 

restaureren en een nieuwe functie te geven als 'Kunstfort': een 

centrum voor actuele kunst en cultuur, midden in de samenleving. 

 

Huidige functie:  

Centrum voor actuele kunst, atelierwoningen, restaurant, museum. 

In opdracht van de stichting heeft architect Jan Boot (Drie Dee 

Architecten) een restauratieplan gemaakt voor het Fort. Dit plan 

respecteert en benadrukt de kwaliteiten van het fort als uniek 

eigentijds monument met een nieuwe functie. 

Het restauratieplan behelsde: 
- een volledig cascoherstel van het fort en aanleg van 

verwarming, riolering en elektra, 



 

- interne verdeling van het fort naar functies, zoals atelier, 
restaurant, etc., 

- herstel van de authentieke inrichting, waaronder deuren, 
ramen en hang- en sluitwerk, 

- demontage, restauratie en reconstructie van de monumentale 
Genieloods.  

 

Voor renovatie en ontwikkeling ontving de stichting 1,6 miljoen euro 

subsidie van de Provincie Noord Holland, via een bijdrage uit het 

Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH). Het Kunstfort wordt 

verder ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer. Sponsors 

zijn ColorOn - Professionele Fotofinishing, Haarlem en MTS 

Audiovisueel, Zaandam . 

Veel aandacht is er voor de ontwikkeling van educatie. Het fort 

ontvangt op aanvraag basisscholen en scholen voor. V.O. Daarvoor is 

er lesmateriaal en zijn er workshops en rondleidingen op aanvraag 

beschikbaar. 

 

Plan/initiatief:  

De stichting Kunstfort Vijfhuizen is een ideële stichting van 

vrijwilligers. Zij nam het initiatief om het Fort te restaureren en 

nieuwe functie te geven als 'Kunstfort'’. De initiatiefnemer kreeg van 

de provincie Noord-Holland subsidie van 1,6 miljoen euro, waarmee 

de renovatie van het fort en de bouw van atelierwoningen ter hand 

kon worden genomen. 

Het plan telt 16 atelierwoningen in de koopsector en 6 

gastenverblijven in de huursector, pal naast het fort. 12 

atelierwoningen verrezen naast het forteiland. Zo is een kleine 

gemeenschap gecreëerd die het fort nieuw leven inblaast en tot een 

levendige en inspirerende plek maakt, waar wordt gewerkt, gewoond, 

gegeten, gedronken en gerecreëerd.  

De verkoop van de 12 atelierwoningen moest 1,6 miljoen euro 

opleveren, die vervolgens in de restauratie van het fort zijn gestoken. 

Er is daarbij geen winst gemaakt. 

Start van restauratie en bouw was in november 2003. 

 

Nieuwbouw 

Architect Jaco Woltjer koos voor onbehandeld hout als 

bouwmateriaal. Na verloop van tijd krijgen de woningen een zwart 

en/of zilverkleurig patina dat goed past bij het ruwe karakter van het 

fort. Onbewerkte boomstammen langs de veranda van de 

gastenverblijven completeren dit beeld. 

Het wijkje staat op een wigvormig terrein tussen de Geniedijk en een 

oude spoordijk. Aan de brede zuidkant begrenzen een gerestaureerde 

ijzeren bergloods en een parkeerterrein voor bezoekers van het 

Kunstfort het terrein.  



 

 

De woningen zijn uitgevoerd in houtskeletbouw, waarbij het skelet 

van kolommen en liggers zowel aan de buitenzijde als in het interieur 

in het zicht is gelaten. Voor de bouw konden de kopers kiezen uit 

diverse gevelelementen en uitbreidingsopties, waardoor elke woning 

uniek is. Het skelet geeft bewoners grote vrijheid hun woning aan te 

passen aan nieuwe wensen: binnenwanden en vloeren kunnen 

worden verwijderd om grotere ruimtes te creëren. De gastenverblijven 

zijn eveneens in houtskeletbouw uitgevoerd met een brede veranda 

aan de pleinzijde.  

 

Projectgegevens atelierwoningen 

Architect: Jaco Woltjer, Architect, Amsterdam 

Opdrachtgever:  Stichting Kunstfort, Vijfhuizen 

Oplevering:  mei 2005 

Tuinarchitect: Van Empelen van Aalderen Partners, Heemstede 

 

Knelpunten planvorming: onbekend 

 

 



 

 

Colofon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forten in revisie  

Excursie 26 september    

 

Teksten 

Marinus Kooiman (Beek&Kooiman Cultuurhistorie) 

 

Samenstelling reader 

Margot de Jager 
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