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Fort bíj Hoofddorp moet het fort ván Hoofddorp
worden. Het forteiland wordt omgetoverd tot een
stadspark met openluchttheater, horeca, terras en
fortpad. Een plek waar Hoofddorpers elkaar
ontmoeten, hopen de initiatiefnemers. ,,We gaan
het hele eiland nieuw leven inblazen’’, belooft
architect Serge Schoemaker.
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’Fort is een prima plek
voor pannenkoeken’
Wessel Mekking

Impressie van de vernieuwde entree van het fort met rechts het fortpad.

Hoofddorp Q Stichting Fort van
Hoofddorp is nog op zoek naar een
ondernemer die de horeca in het
gebouw wil exploiteren.
Eerder was het de bedoeling dat
Guido Elzenaar hier een pannenkoekenrestaurant ging runnen.
Maar omdat hij tegenwoordig een
drukke baan heeft als vertegenwoordiger van koffiebrander J. J
Darboven is die kans klein, vertelt
Elzenaar. Die werkzaamheden
combineren met het exploiteren
van een pannenkoekenrestaurant,
gaat sowieso niet lukken, weet hij.
Een rol als adviseur van de horecaondernemer die daar wel aan de
slag gaat, ziet hij wel zitten. Elzenaar denkt nog steeds dat een
pannenkoekenrestaurant prima op
z’n plek is in het fort. ,,Ik sta nog
steeds achter die plannen.’’ Laagdrempelige en kindvriendelijke
horeca is daar onmisbaar, realiseert
hij zich. Elzenaar is vol lof over de
plannen van de stichting voor het
forteiland.

ILLUSTRATIE SERGE SCHOEMAKER ARCHITECTS.

Fort wordt van
Hoofddorpers

Ontdekhoek
,,Voorbeelden van functies die we
voor ons zien, zijn een doe- en
ontdekhoek over de Stelling, detailhandel met bijvoorbeeld wijn
en kaas, flexibele werkplekken en
tentoonstellingsruimten.’’ Daarnaast is het een prima locatie voor
’ambachtelijke beroepen’, denkt
hij. ,,Verder kunnen de ruimtes in
het fort natuurlijk verhuurd worden voor feestelijke of zakelijke
gelegenheden.’’
Ook wil de stichting samenwerken
met Praktijkschool De Linie, die
tegenover het fort is gevestigd.
Leerlingen van de school kunnen
bijvoorbeeld stage lopen bij de
horeca, ziet Schoemaker al voor
zich.

,,We gaan het hele eiland nieuw leven inblazen’’, belooft architect Serge Schoemaker. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Geen parkeerplaatsen
bij vernieuwd fort

Wessel Mekking

w.mekking@hollandmediacombinatie.nl

Hoofddorp Q Nee, architect Serge
Schoemaker was niet meteen verliefd op het Fort bij Hoofddorp.
Toen hij het robuuste bouwwerk
voor het eerst zag, had-ie zo z’n
bedenkingen.
Maar nadat de architect het hele
forteiland had gezien, was hij
verkocht. ,,Na een jaar ontdekte ik
dat hier veel bijzondere en intieme
plekken zijn.’’ De combinatie van
bouwtechniek uit het begin van de
twintigste eeuw met het landschap
noemt hij ’uniek’.
In 2012 benaderde de Hoofddorpse
theatermaker Femme Hammer
Schoemaker om iets met het fort te
gaan doen. ,,Femme zag het al voor
zich.’’ Met haar vormen de architect en projectontwikkelaar Jaap
Breunesse Stichting Fort van
Hoofddorp, opgericht om de plannen van de grond te krijgen. De
metamorfose van fort en eiland
wordt financieel mogelijk gemaakt
door de provincie Noord-Holland
en de gemeente Haarlemmermeer.
Zij betalen beide 1,1 miljoen euro.
De resterende twee ton die nodig
is, hoopt de stichting binnen te
krijgen door fondsenwerving.
Het moet nadrukkelijk een fort ván
Hoofddorp worden, vertelt Schoemaker tijdens een wandeling door
en op het bouwwerk. Dat is het
eigenlijk nog nooit geweest. Veel
buurtbewoners die vorige week de
informatieavond in het fort bezochten, waren daar voor het eerst.
Tot voor een paar jaar geleden was
het gebouw decennia lang het
onderkomen van Sportschutters
Vereniging Buitenveldert. Op de
gevel van het fort is nog het club-

Architect Serge Schoemaker denkt
ook dat het fort een prima plek is
voor een ’familierestaurant’. Ook
voor andere bedrijvigheid is ruimte
in het bouwwerk, vertelt hij. Genoeg ruimte in het fort, dat in
totaal een oppervlakte van 1.200
vierkante meter heeft.

Zo wordt het openluchttheater. Op de achtergrond molen De Eersteling.
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embleem te zien. Binnen zijn
meerdere schietbanen en een barretje. Ook was in het fort een vuurwapenwinkel gevestigd.
Voor het bouwwerk is het goed
geweest dat het tientallen jaren de
thuisbasis was van de sportschuttersvereniging, vertelt Schoemaker.
Daardoor stond de verwarming
geregeld aan, waardoor vocht en
verrotting meevallen. Tevreden
doet hij een luikje van een raam
open en dicht. ,,Dat is bij veel
forten een probleem. Hier zijn veel
ramen afgedekt, waardoor die in
goede staat zijn gebleven’’, is
Schoemaker opgevallen.

Stadspark
Hammer had al vanaf het begin
het idee om op het terreplein, de
binnenplaats van het fort, een
openluchttheater te realiseren.

Schoemaker bedacht een plan voor
het hele forteiland en voor een
fortpad dat bij de bushalte aan de
Paxlaan begint en naar het nieuwe
stadspark leidt. Op negen plekken
langs het pad wordt informatie
gegeven over het fort, dat aan het
begin van de twintigste eeuw werd
gebouwd en onderdeel is van de
Stelling van Amsterdam.
,,We gaan ook elementen toevoegen aan het forteiland’’, vertelt
Schoemaker terwijl hij schetsen
laat zien. Op de plek waar ooit een
trekbrug lag, naast de bestaande
toegangsweg, wordt een nieuwe
oeververbinding aangelegd. Overdag is het eiland vrij toegankelijk,
’s avonds laat gaat het hek dicht.
Ook krijgt het eiland een aanlegsteiger. Deze nieuwe elementen
worden allemaal van zwart staal.
,,Daar was de monumentencom-

Het forteiland vanuit de lucht in 2012.

missie erg over te spreken.’’
Via de brug komen bezoekers bij
de achterkant van het fort, waar
plek is voor een terras. Langs het
bouwwerk komt een pad schuin
omhoog te lopen naar het terreplein. Verzonken in het plein komt

ARCHIEFFOTO UNITED PHOTOS

een openluchttheater. De zuidkant
van het terreplein blijft een wilde
tuin, zo is bedacht.
Het fortgebouw zelf wordt ’zo veel
mogelijk in oorspronkelijke staat’
hersteld, vertelt Schoemaker. Fort
bij Hoofddorp is met z’n twee

verdiepingen en een aan de fortgracht gelegen caponnière uniek
binnen de Stelling, weet hij.
De stichting is nu in afwachting
van een omgevingsvergunning. Als
alles volgen plan verloopt, kunnen
de werkzaamheden aan het begin

van de zomer starten, denkt Schoemaker. Als eerste zal de grond van
het fort worden gehaald, zodat het
compleet bloot komt te liggen.
Begin volgend jaar zal het vernieuwde forteiland te bezoeken
zijn, denkt Schoemaker.

Hoofddorp Q Bij het vernieuwde
fort komen geen parkeerplekken.
Dat is een bewuste keuze van
Stichting Fort van Hoofddorp,
vertelt architect Serge Schoemaker.
Hij weet dat het parkeren een
’heikel punt’ is onder omwonenden. Sommigen vrezen dat bezoekers van het fort straks de auto
massaal in hún straten gaan parkeren.
Door helemaal geen parkeerplekken te realiseren, wil de stichting
voorkomen dat automobilisten
heen en weer rijden naar het fort
om een parkeerplaats te zoeken.
,,Wij denken dat dit de beste oplossing is’’, aldus Schoemaker.
Het forteiland is prima te bereiken
met de fiets, vindt hij. Het Liniepad loopt pal langs het fort. Ook is
bij het eiland, aan de Paxlaan, een
bushalte. De stichting hoopt dat
daar ook ruimte komt voor een
kiss-and ride-zone om fortbezoekers af te zetten. En wie toch met
de auto komt, kan die prima in
parkeergarage Vier Meren onder
het Burgemeester Van Stamplein
stallen, stelt Schoemaker. Vanaf
daar is het een paar minuten lopen
naar het fort.
Penningmeester Arie van Noord
van buurtvereniging Het Oude
Buurtje kan zich voorstellen dat
sommige omwonenden zich zorgen maken over overlast van auto’s
van bezoekers. Maar dat is voor de
buurtvereniging geen reden de
kont tegen de krib te gooien. De
bewonersorganisatie is vooral blij

dat fort en eiland opengaan. ,,We
vinden het een heel mooi plan’’,
vertelt Van Noord. ,,Goed dat het
fort niet staat weg te kwijnen.’’

Foutparkeerders
Wanneer in de buurt van het fort
overlast door foutparkeerders
ontstaat, gaat de gemeente handhaven, belooft de woordvoerster
van verkeerswethouder Derk Reneman (VVD). ,,Uit onderzoek is
gebleken dat het creëren van extra
parkeerplaatsen bij het het fort
geen haalbare optie is’’, weet zij.
Daar zitten volgens de wethouder
ook positieve kanten aan. ,,Het
voorkomt extra verkeer. Goed voor
de leefbaarheid van aanwonenden
en goed voor de verkeersveiligheid
van fietsers op deze belangrijke
fietsroute.’’ Ook blijven daardoor
de ’huidige landschappelijke en
cultuurhistorische kwaliteiten in
de directe omgeving’ behouden.
,,Stichting Fort van Hoofddorp en
de beoogde exploitanten zullen
rekening moeten houden met deze
parkeersituatie’’, aldus de zegsvrouw. ,,In hun bereikbaarheidsplannen moet staan hoe zij bezoekers verwijzen naar de beschikbare
parkeergelegenheden, zoals de
parkeergarage.’’
De gemeente ziet de plannen van
de stichting zitten. Mede dankzij
de gemeentelijke bijdrage van 1,1
miljoen kan het fort straks z’n
deuren openen voor het publiek,
een lang gekoesterde wens op het
raadhuis.

