
FORTEILAND IN BEELD

Een impressie van het Forteiland bij IJmuiden



GESCHIEDENIS VAN FORT IJMUIDEN
Fort IJmuiden is gebouwd tussen 1881 en 1888. Met drie verdiepingen, 72 lo-
kalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter lengte is 
het fort het grootste uit de zogeheten Stelling van Amsterdam, waar het sinds 
1888 deel van uitmaakt. Het fort had als doel het verdedigen van de monding 
van het Noordzeekanaal. De Stelling van Amsterdam, met in totaal 43 forten 
en de mogelijkheid om een groot gebied rondom Amsterdam onder water te 
laten lopen, is aangelegd ter bescherming tegen militaire dreiging. In 1886 
werd er een regiment gelegerd met ongeveer 300 man .tijdens de paraatheid 
van de eerste wereldoorlog. 

In 1929 werd de Noordersluis aangelegd en vanaf dat moment lag het fort 
van IJmuiden op een eiland: ‘het Forteiland’. In 1940 komt het Forteiland in 
Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de At-
lantikwall langs de bezette Europese westkust van Noorwegen tot Zuid-Frank-
rijk. IJmuiden wordt vanwege de belangrijke haven tot ‘Festung’ verklaard en 
er worden op het eiland door de Duitsers 37 bunkers gebouwd. 

In 1967 is het Noorderkanaal verbreed en is het eiland verkleind. In 1996 
wordt de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO ge-
plaatst. Daarna is de restauratie van het Forteiland opgepakt. In 2000 is het 
fort voorzien van verlichting en werd het mogelijk om het Forteiland te bezoe-
ken.

FORTEILAND NU
Het prachtige, half ondergrondse fort is het grootste van de Stelling van Am-
sterdam, met een uitgebreid gangenstelsel, meer dan 40 kamers en een 
indrukwekkende pantser en koepelzaal. Het is een belangrijke toeristische 
bezienswaardigheid in de IJmond ge-
worden. Het fort en het eiland zijn gro-
tendeels teruggebracht naar de origine-
le staat, of ingericht als museum. 

De fotoserie geeft u een indruk van 
het imposante fort, voor de echte bele-
ving en de verhalen  van dit prachtige 
gebouw zult u het moeten bezoeken.





BEGANEGROND



“De caponnière, één van de ingangen van het fort.



“De Kapel” met een prachtig zicht op de lange gangen.



De zuidelijke gang naar de oorspronkelijke hoofdingang en keuken.



De keuken van het fort.



De zuidelijke gang naar de latrines.



De wasplaats, gevangenis en sleutelgang.



Ruimtes voor de opslag van munitie.



De plek waar ooit het geschut in de draaibare pantserkoepel stond.





1e ETAGE





2e ETAGE



De enorme pantsergallerij voor 5 kanonnen.
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