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Opde plaatswaarin deTweedeWereldoorlog grote Duitse kanonnenstonden, komtbinnenkort een feestzaal. FotoMafCO Okhu;zen

Forteiland omgebouwd tot feestcentrum
VanonzeAmsterdamse
redactie
IJMUIDEN · De stem van P. van
Empelen van het bureau ACT
klinkt hol tegen de dikke muren
van de geschutsbatterijvan het
Forteiland Ijmuiden. nU bent in
een jongensboek",zegt hij, te r
wijl bouwvakkers bij kunst licht
bezig zijn een nieuwe vloer te
leggen.
Op de plek waar in de Tweede
Wereldoorlog grote Duitse ka
nonnen stonden opgesteld,
komt binnenkorteen feestzaal.

Exposities, rondleidingen en
party's moeten het forteiland in
de monding van het Noordzee
kanaal een tweede leven schen
ken. De plannen, waarvan de
uitvoering ruim 15 miljoengul
den kost, werden gisteren ge
presenteerd.
Het in de vorm van een A ge·
bouwdefort, hetgrootstevande
42 bouwwerken van de tot mo
nu ment uitgeroepen Stelling
van Amsterdam, wordt al ge
bruikt als trainingspiek voor
toekomstige zeelui, droppings.

plaatsvoordeelnemersaansur
vivaltochten en werklocatie
voor criminelen met een taak
straf.
Voorhun komst was het eiland
het domein van twee vossen die
net als verliefde stelletjes uit het
aan de overkantgelegen IJmui.
den het kanaal waren overge
zwommenom inhetfortprivacy
te vinden .
"Toen we hiervoorheteerst gin.
gen kijken, vonden we rnatras 
sen en allerlei teksten op de
muur", vertelt de Velsense wet-

houder J. Westendorp die van
het fort een bescheiden toeristi
sche attractiehooptte maken.
Heteiland, eigendom van Rijks.
waterstaat, was sinds de Twee...
de Wereldoorlog buiten gebruik.
"Toen wij hiervier jaargeleden
voet aan land zetten, was het
een grote,groene bult", aldusS.
Nelissen vanhet maritleme trai
ningsbedrijf Imtin, de eerste
' bewener' van het eiland. "Het
lag vol met zand en puin en het
was pikdonker. Eenspannende
locatie."

Inmiddelsis het eiland voorzien
van een aanlegsteiger,waarhet
opleidingsschip Pollux ligt afge
meerd,
Door taakgestraften is 100 ton
puinverwijderd. VolgensP. van
Empelen die ' het bedrijfsplan
maakte,is hetechter nietde be
doel ing dat alles in de oude
staatwordtteruggebrachL "Dat
is het verschil met het fort Hoek
van Holland . Dat wordt als mo
nument geconserveerd.Wewil·
lenaanons fort juist een nieuwe
rondie geven."


