
 
 
 

Huisregels Forteiland Pampus voor de bezoeker: 
 
1. Forteiland Pampus is een Rijksmonument en onderdeel van een Werelderfgoed. Ga er dus 

respectvol mee om.  
2. Helaas mag er niet gepicknickt worden op Pampus. Dit vanwege onze bewerkelijke en dus 

kostbare vuilnisafvoer en het feit dat je heerlijk kunt lunchen in onze horecagelegenheid 
“Pampus Paviljoen” of op het terras daarvan.  

 Ook is het niet toegestaan door een externe cateraar te laten cateren. Wij hebben een 
eigen goede huiscateraar voor al uw feesten en partijen. 

3. Er zijn geen honden toegestaan op het eiland of de veerdienst. Een uitzondering wordt 
uiteraard gemaakt voor blindengeleide- en hulphonden. 

4. Er mag, in verband met de veiligheid, geen glaswerk mee het fort worden ingenomen. 
5. Er zijn toiletten beschikbaar voor de kleine en grote boodschap. Het is ten strengste 

verboden toiletbehoeftes buiten de toiletten om te doen. 
6. Op het eiland is een onbewaakte garderobe, een invalidentoilet en een verzorgingstafel 

voor baby’s beschikbaar. 
7. Er mag, in verband met rondvarende schepen, niet gezwommen worden in of rond de 

haven van Forteiland Pampus. Uitzondering betreft het zwemsteigertje tot aan de tweede 
paal van de T-pier en het piepkleine strandje aan de zuidoostzijde. 

8. Het fort, het terras en het horeca-paviljoen mogen niet betreden worden in zwemkleding of 
met ontbloot bovenlichaam. 

9.  Het fort op het Forteiland Pampus is helaas slecht toegankelijk voor kinderwagens, 
rolstoelgebruikers en mensen die zéér slecht te been zijn. Bezoekers die het fort niet in 
kunnen, krijgen van ons een drankje aangeboden en een fotoboek van alle mooie plekjes 
op het eiland en in het fort met bijbehorende uitleg in bruikleen. Ook de veerboot is beperkt 
toegankelijk. 

10. Op het eiland is EHBO beschikbaar, een A.E.D. en reddingsmiddelen aanwezig. Er is altijd 
een gediplomeerde bedrijfshulpverlener en een boot aanwezig, indien er publiek is. 

11. Het is ten strengste verboden de reddings- of brandblusmiddelen te gebruiken of te 
verplaatsen anders dan in geval van nood. 

12.  Na de directie van Forteiland Pampus is de dienstdoende Fortwachter de hoogst 
beslissingsbevoegde bij alle operationele zaken op het Forteiland. Hij zal toezien op de 
veiligheid en ordentelijke gang van zaken op het eiland. Zijn of haar aanwijzingen dienen 
dan ook te allen tijde te worden opgevolgd.  

13.     Bij ongepast gedrag is de dienstdoende Fortwachter bevoegd om gasten te verzoeken het 
Forteiland te verlaten. Er volgt in dat geval geen restitutie van betaalde toegangsgelden. 

14.   Eventuele aangebrachte schade aan het Forteiland zal worden verhaald op de bezoeker. 
15. Er mag geen enkel onderdeel van het fort of van het Forteiland verwijderd worden en/of 

worden meegenomen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Forteiland 
Pampus. 

16. Het betreden van het Forteiland Pampus geschiedt geheel op eigen risico. De Stichting 
Forteiland Pampus kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 

18. Forteiland Pampus is uniek en bijzonder; geniet ervan!  
Mocht je ons werk willen steunen, kijk dan op www.pampus.nl of wordt vrijwilliger!  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Aanvullende huisregels Forteiland Pampus voor organiserende evenementenbureaus: 
 

1. Bij het voor het eerst organiseren van het evenement dient het Forteiland eerst te worden 
bezocht om kennis te nemen van de mogelijkheden en bijzonderheden van het Forteiland. 
Na het maken van een afspraak kunnen twee medewerkers en eventueel twee gasten van 
de organiserende partij eenmalig gratis mee op de veerdienst. Bij meer dan twee cq. vier 
personen moeten er veerdienstkaartjes a € 17,50,- p.p. bij worden gekocht. 

2. Het Forteiland wordt, als het niet exclusief is afgehuurd, gebruikt door meerdere partijen. 
Een voorbeeld hiervan is gidsen van Pampus zelf en een sportief evenementenbureau. 
Partijen zijn van elkaars aanwezigheid op de hoogte en houden rekening met elkaars uit te 
voeren activiteiten. Dit op aanwijzingen van de Fortwachter. 

3. Bij “bekende” draaiboeken hoeft er geen overleg plaats te vinden met de Fortwachter voor 
het evenement. Bij nieuwe programmaonderdelen en ingewikkelde evenementen dient er 
eerst afgestemd te worden met de Fortwachter over de haalbaarheid van de uitvoering 
ervan. 

4. De organiserende partij dient erop toe te zien dat de aanwijzingen van de Fortwachter te 
allen tijde worden opgevolgd en dat het uitvoerend personeel van de organiserende partij 
zich aan de veiligheids- en ARBO regels houdt. 

5. Bij evenementen van meer dan 250 personen, dient er verplicht een extra eventmanager in 
te worden gehuurd van Forteiland Pampus. Deze wordt apart in rekening gebracht. Deze 
wordt dan aanspreekpunt voor de organiserende partij, ook in noodgevallen. 

6. Bij evenementen van meer dan 250 personen is het aan te raden aan de organiserende 
partij om externe EHBO en/of beveiliging in te huren, dit ter beslissing over de noodzaak 
hiervan aan de organiserende partij. 

7. In noodgevallen dient de dienstdoend Fortwachter of, indien van toepassing, de 
eventmanager van Pampus gewaarschuwd te worden. Deze zal de leiding over het 
noodgeval op zich nemen of deze overdragen aan professionele hulpverleners (indien 
aanwezig). 

8. De organiserende partij is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde 
evenementen of andere vergunningen, indien noodzakelijk. 

9. Aan iedere organiserende partij zal een beknopt noodplan van Forteiland Pampus worden 
uitgereikt. Alle medewerkers van de organiserende partij dienen hiervan bij 
werkzaamheden op het Forteiland Pampus op de hoogte te zijn. 

10. De organiserende partij dient één aanspreekpunt te hebben vanaf de optieplaatsing bij 
Forteiland Pampus. Eventuele ingehuurde bedrijven voor het evenement dienen via dit 
aanspreekpunt van de organiserende partij de informatie voor het evenement aan te bieden 
aan het Forteiland. Het Forteiland ontvangt dus één draaiboek van het evenement. 

11. Bij het niet exclusief afhuren van het eiland mogen er maximaal twee vlaggen of banners 
van de klant zichtbaar op het eiland hangen. De Nederlandse vlag op het fort, kan niet 
worden vervangen door een andere vlag. 

12. Kampvuren zijn niet toegestaan. Alleen in overleg en na toestemming met en van de 
Fortwachter mogen er vuurkorven geplaatst worden.  

13. Forteiland Pampus is een Rijksmonument en onderdeel van een Werelderfgoed. Wij 
streven ernaar om iedere bezoeker, ook die van een feest of evenement, minimaal te laten 
kennismaken met de beknopte geschiedenis van het Forteiland, omdat dit zo bijzonder is. 
Het kan niet zo zijn dat iemand op het Forteiland is geweest zonder te weten waar hij nu 
was, anders dan op een eiland. De organiserende partij dient dit in zijn draaiboek op te 
nemen.  

 
 



 

 
 
 
Aanvullende huisregels Forteiland Pampus voor chartermaatschappijen: 

 
 
1. Vanwege de capaciteit van de steiger en de wisselende weersomstandigheden hebben 

boten die bij Pampus afmeren om hun gasten het eiland te laten bezoeken geen standaard 
recht op een ligplaats gedurende hun bezoek aan het eiland. Het kan zijn dat de 
Fortwachter hen verzoekt tijdelijk plaats te maken voor een ander schip. Als de gasten 
terug zijn, zal er in overleg plaats worden gemaakt aan de steiger om de gasten weer aan 
boord te kunnen nemen. 

2. Er mag niet worden gecatered aan de steiger, anders dan door onze vaste huiscateraar. 
3. Er mag niet buiten openingstijden aan de steiger worden afgemeerd zonder toestemming 

van de Stichting.  
4. De aanwijzingen van de medewerkers van Pampus met betrekking tot het afmeren aan de 

steiger dienen te allen tijde te worden opgevolgd, behalve als de schipper dit onveilig acht 
voor het schip of zijn gasten. 

5. Alle charters of “eigen vervoer” boten moeten minimaal een kwartier voor aanvang van de 
rondleiding aanwezig zijn om de gasten te kunnen ontschepen. Bij te laat komen kunnen wij 
helaas niet altijd plek aan de steiger garanderen. Bovendien zal het effect hebben op de 
duur en dus kwaliteit van de rondleiding. 
 


