
FORTEILAND  
IJmuiden

LIGGING
•	IJmuiden aan Zee
•	Monding van het Noordzeekanaal
•	Vaartijd 10 min.
•	Vanuit Amsterdam 27,5 km.
•	Vanuit Utrecht 55 km.
•	Vanuit Den Haag 70 km.
•	Ruime parkeergelegenheid.

HET EILAND
•	4 ha. groot
•	Prachtig gerestaureerd Fort uit 1881
•	Bunkers uit de tweede wereldoorlog
•	Gastensteiger & steiger voor hulpdiensten
•	Helikopterlandingsplaats
•	250m2 zonnepanelen
•	Duinen
•	Evenemententerreinen
•	Uitzichtspunt
•	Officiële trouwlocatie.

FORT ALS VERGADERLOCATIE (6 TOT 600 PERS)
•	Gratis Wifi met glasvezelsnelheid in het gehele 

Fort
•	Multifunctionele, historische, verwarmde Koepel-

zaal en Pantsergalerei, 400m2, inclusief beamer, 
scherm, geluidsinstallatie, bar

•	6 volledig ingerichte vergaderzalen, historische  
Manschappenruimtes met beamer, scherm, flipover 
voor 20 personen (theater opstelling tot 40 perso-
nen, 50m2)

•	12 extra historische ruimtes die geschikt zijn om als 
vergaderruimte in te richten

•	1 vergaderruimte “De Commandant” tot 8 personen
•	Vergader- en ontvangstruimte “De Kapel” voor  

22-30 personen
•	Sfeervolle, historische ontvangstruimte “De Wacht-

kamer”, tot 40 personen met houtkachel
•	Ontvangstruimte De Oude Hoofdingang 120m2, tot 

150 personen
•	Groot terras met kampvuurbak.

Forteiland in IJmuiden aan Zee
Forteiland IJmuiden maakt deel uit van De Stelling van Amsterdam en is Unesco werelderf-
goed. 
De Stelling, bestaande uit 42 forten, is rond 1885 aangelegd als verdedigingsbolwerk van 
onze hoofdstad. Het fort van IJmuiden is het grootste en meest unieke onderdeel van De 
Stelling.
Het Fort staat op een eiland van 4 ha. in de monding van het Noordzeekanaal. Het uitge-
breide gangenstelsel, de meer dan 40 kamers, de indrukwekkende koepelzaal en de PBN 
(team)activiteiten, maken het Forteiland tot een uitdagende en vooral unieke vergader- 
en evenementenlocatie.
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FORT ALS EVENEMENTENLOCATIE 
•	Teamactviteiten tijdens de Fortdiscovery door het gan-

genstelsel van het Fort (zoals Team in Balance, Spider-
web)

•	Avontuurlijke activiteiten (zoals Powerfan, abseilen, 
evenwichtsbalk, speedbootvaren)

•	Workshops (zoals wijnexpeditie, proef expeditie)
•	Themafeest (zoals Fortroyale)
•	Fun (zoals flipperkasten, boogschieten)
•	Historie (zoals rondleiding, kopspijkerkwis)
•	Te huur voor creatieve evenementenorganisatoren.

FORT ALS HISTORISE LOCATIE
•	Onderdeel Stelling van Amsterdam, Unesco werelderf-

goed
•	Iedere 1e zondag van de maand Historische rondleidin-

gen
•	Historisch ingericht hospitaal
•	Historische toiletgroep
•	Historische gevangenis
•	Ingerichte Duitse bunker
•	Uniformen- en wapenmuseum.

TECHNISCHE FACILITEITEN
•	Wifi (glasvezelsnelheid)
•	Krachtstroom
•	Videobewaking
•	Brandmeldinstallatie
•	Audiovisuele diensten. 

OVERNACHTEN
•	Holiday Inn Seaport Beach Hotel bereikbaar met de 

boot vanaf het eiland, 140 kamers
•	Overnachten in traditionele zeilschepen aan de steiger 

van het Forteiland
•	Landgoed Duin en Kruitberg, 7 km., 70 kamers
•	Hotel Augusta, 1 km., 25 kamers
•	Fletcher Hotel Zeeduin Wijk aan Zee, 2,5 km., 60 kamers
•	Ramada Hotel ring Amsterdam, 27,5 km., 400 kamers.
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