
ALS DUURZAAM ZELFVOORZIENEND SYSTEEM

GEEF OM FORTEILAND PAMPUS!

Forteiland Pampus als het boegbeeld van de Stelling van Amsterdam heeft uw steun hard nodig bij
de realisatie van een nieuw circulair entreegebouw en een duurzaam energiesysteem. Hiermee zal
Pampus het eerste (wereld-)erfgoed en militair forteiland zijn dat volledig duurzaam zelfvoorzienend
is en daarmee een belangrijke inspiratiebron voor alle bezoekers en de rest van de buitenwereld
gelet op circulariteit en de energietransitie. Als Pampus willen we dan ook zoveel mogelijk bijdragen
in de benodigde gedragsverandering van ons als mens ten aanzien van ons consumptie- en
energiegebruik, hetgeen wij zien als de grootste uitdaging richting een duurzame economie.

In deze 10pager krijgt u in hoofdlijnen te lezen wat het Project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend
inhoudt met het entreegebouw en energiesysteem als twee belangrijkste deelprojecten met een
projectbegroting van respectievelijk €3,7 miljoen en €1,5 miljoen.



AANLEIDING VOOR DE TRANSFORMATIE

De huidige energievoorziening van het eiland is
economisch en milieutechnisch onduurzaam door het
gebruik van dieselgeneratoren. Het entreegebouw is
verouderd en vereist spoedig vervanging. De continuïteit
van de exploitatie en het behoud van de cultuur-
historische waarde staan op het spel. Forteiland Pampus
gebruikt de noodzaak van de vernieuwing om een nieuw
entreegebouw en duurzaam energiesysteem te bouwen
op weg naar een volledig duurzaam zelfvoorzienend
systeem.

UW FINANCIËLE STEUN MAAKT HET VERSCHIL

Om de projectkosten van ruim €5 miljoen te kunnen
voldoen, zoeken wij een financieringsmix bestaande uit
bijdragen van bedrijven, subsidies vanuit de overheid,
donaties van (vermogens)-fondsen, bancaire lening en
crowdfunding.

Uw steun is nodig om deze bijzondere transformatie-
opgave te laten slagen. Zo draagt u bij aan de relevantie
van Pampus als historisch werelderfgoed én lichtend
voorbeeld van de energietransitie.

HISTORIE, URGENTIE EN AMBITIE 

HET ONTSTAAN VAN ZELFVOORZIENEND PAMPUS

Eind 19e eeuw werd Pampus opgeleverd als sluitsteen
van de Stelling van Amsterdam. Een kunstmatig eiland
met een immens fort, dat in staat was om meer dan 200
soldaten langdurig te huisvesten. Dankzij tal van
technische innovaties, kon Pampus zonder enige
aansluiting op de vaste wal in zijn eigen water- en
energiebehoefte voorzien. Het forteiland is toon-
aangevend in de militaire geschiedenis van Amsterdam
en de Nederlanden.

TRANSFORMEREN NAAR EEN VOLLEDIG DUURZAAM EN
CIRCULAIR WERELDERFGOED

Op Pampus moest men werken en leven met wat
voorhanden was. Het werkte volgens slimme en simpele
principes om niet meer energie, materialen en techniek in
te zetten dan nodig. Deze historische filosofie is met de
op handen zijnde energietransitie relevanter dan ooit. De
historische filosofie wordt gecombineerd met moderne
innovaties om te transformeren naar een volledig
duurzaam en circulair werelderfgoed.

Pampus wordt het voorbeeld voor het verduurzamen van
erfgoed en een inspiratiebron voor iedereen die het
eiland bezoekt, door te laten zien hoe in de nabije
toekomst dient te worden omgegaan met energie, water,
reststromen en transport.

SAMENGEVAT



“Er werd een eiland opgeworpen - een van de eersten ter wereld gemaakt 
door mensen - gebouwd op bijna 4000 houten palen.”

VANAF 1874

In 1874 werd de Vestingwet aangenomen en rond de stad werd
een ring van forten en batterijen ontworpen: de Stelling van
Amsterdam. Om de toegang via de Zuiderzee te beschermen,
kwam het Fort aan het Pampus. Er werd een eiland opgeworpen -
een van de eersten eilanden ter wereld gemaakt door mensen -
gebouwd op bijna 4000 houten palen. Mede hierdoor is Pampus
niet alleen een Rijksmonument maar ook UNESCO Werelderfgoed.

Op Pampus vond u een immens fort met 75 kamers en twee
enorme geschutskoepels. In elke koepel stond een volledig
roterend kanon met een reikwijdte van 8000 meter. In zijn
gloriedagen kon Pampus zo de gehele Zuiderzee bewaken, Na de
Eerste Wereldoorlog waar het fort nog bemand was, werd het fort
door de introductie van vliegtuigen overbodig. ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog werden zodoende de geschutskoepels voor
hun staal geëxporteerd door de Duitsers. En tijdens de
hongerwinter werden hout (en tegels) gestript door de
Muidenaren om zich te verwarmen.

NA TWEEDE WERELDOORLOG

In de jaren na de Twee Wereldoorlog werd het verlaten eiland
gebruikt voor illegale feestjes. Er is zelfs een hippie-kolonie
gesticht op het eiland. Heel gezellig, maar Pampus lag nog steeds
in puin. Alles keerde ten goede toen een paar Muidenaren
Stichting Forteiland Pampus oprichtten. Deze Pampus-pioniers
zagen potentieel in het eiland en wilden een duurzame,
zelfvoorzienende plek maken waar 400 jaar oer-Hollandse
geschiedenis zou worden verteld. In 1990 namen ze Pampus van
de staat over voor vijftigduizend gulden en een jaar later ontving
Pampus zijn eerste bezoekers.
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Tegenwoordig is het fort dagelijks geopend als museaal kopstuk
van de Hollandse Waterlinie. Het exclusieve, off-grid karakter en
zijn geweldige ligging ten opzichte van Amsterdam, maken het
fort een gewilde bestemming voor toeristen en dagjesmensen,
maar ook voor trouwerijen, zakelijke bijeenkomsten en zelfs
festivals!

“Deze Pampus-pioniers (…) wilden een duurzame, zelfvoorzienende plek maken 
waar 400 jaar oer-Hollandse geschiedenis zou worden verteld.”

PAMPUS TOEN EN NU



AMBITIE CONFORM DE 4 E’S

Pampus wil met een zelfvoorzienende inrichting zijn cultuurhistorische verhaal versterken en de historisch relevante
ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Daarnaast wordt Pampus een showcase voor de erfgoed- en bouwsector op het gebied
van duurzame en circulaire principes en technieken. Een nieuw entreegebouw vormt de verbinding tussen die
duurzame technieken en het historisch erfgoed. Daarnaast worden vredesprivaten gerenoveerd als extra sanitaire
voorziening, worden de genieloods en het mistklokhuis teruggebracht en worden aan het bunkerhuis en het fort
noodzakelijke aanpassingen gedaan met oog op duurzaam energieverbruik.

I. ERFGOED

Door technische innovaties en circulaire principes te omarmen bant Pampus alle fossiele verbranding van het eiland en
de vloot. Reductie van de energievraag en de opwekking van hernieuwbare energie staan centraal. Daarnaast zorgt het
circulair organiseren van materiaalstromen voor reductie in het gebruik van materialen. Voor energieopwekking zet
Pampus in op een combinatie van zonne-energie en windenergie, samen met een grote energieopslag van circa 1 Mwh.
Voor het beheer van het energiesysteem wordt toenemend gebruik gemaakt van een smart Micro-Grid Platform.

II. ENERGIE

Pampus als duurzaam zelfvoorzienend eiland wordt zichtbaar en beleefbaar voor het publiek dankzij dit project.
Daarmee wordt een elementair onderdeel van de geschiedenis weer belicht en nieuw leven ingeblazen. Het historisch
zelfvoorzienende karakter van het eiland en de duurzame toekomstige invulling daarvan worden onderdeel van de
presentaties en de programma’s op Pampus. Zo wordt de geschiedenis van het eiland samen met de vernieuwingen een
grote inspiratiebron voor onze duurzame toekomst.

IV. EDUCATIE

Naast het verminderen van de footprint van het eiland, zorgt de verduurzaming van Pampus ook voor een verbeterde
exploitatie van het erfgoed. De verbeterde indeling en nieuwe faciliteiten maken het mogelijk een groter en breder
publiek aan te trekken en verschillende bezoekersstromen tegelijk te faciliteren. We verwachten een toename van
museale bezoekers (met name uit de Metropool Regio Amsterdam en buitenland), zakelijke klanten (voor o.a.
bedrijfsevenementen en zaalhuur) en scholieren.

III. EXPLOITATIE

De urgentie om de voorzieningen op het eiland te vernieuwen is niet alleen een bedreiging, maar ook een fantastische
kans om de cultuurhistorische waarden van het eiland te behouden, versterken en gebruiken als inspiratiebron voor
onze toekomst. Nieuwe voorzieningen zijn immers goed voor de exploitatie van het erfgoed, kunnen de ruimtelijke
kwaliteit van het erfgoed verbeteren, helpen bij het realiseren van de energietransitie en ondersteunen in het vertellen
van het cultuurhistorisch verhaal. Die unieke combinatie van overlappende ambities is terug te vinden op het raakvlak
tussen erfgoed, exploitatie, energietransitie en educatie.
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• Concept masterplan duurzaamheid
• Batterijopstelling
• Led-verlichting in het entreegebouw,                                 

het bunkerhuis en het fort
• Zon-pv systemen en Smart Micro-Grid Platform

• Bouw circulair entreegebouw
• Uitbreiding duurzame energiewinning met 

zonne- en windenergie
• Installeren batterij voor energie opslag
• Eind 2021 forteiland fossielvrij

• Inrichting projectorganisatie Pampus 
Duurzaam Zelfvoorzienend

• Integraal businessplan incl. project- en 
exploitatiebegroting

• Werven derdengelden
• Voorbereiding en start bouwproces nieuw 

entreegebouw

• Nieuwe waterinstallatie met filter 
voor drinkwater op forteiland

• Verduurzaming vloot
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AANPAK

Forteiland Pampus is door zijn historie als zelfvoorzienend eiland bij uitstek geschikt voor een duurzaam zelfvoorzienend
systeem. Project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend onderscheidt drie aandachts- gebieden: 1) het entreegebouw met
diens geïntegreerde voorzieningen, 2) overige gebouwen, te weten, fort, bunkerhuis, vredesprivaten, genieloods en
mistklokhuis en 3) transport. Daarnaast onderscheidt het drie stromen: 1) energiestroom, 2) waterstroom en 3)
grondstoffenstroom. Deze drie aandachtsgebieden en stromen worden in relatie tot elkaar bekeken, zodat een juiste
aanpak uitgerold kan worden op basis van prioriteitstelling.

De drie aandachtsgebieden en drie stromen zijn geanalyseerd om de mate van impact en urgentie te bepalen. Op basis
hiervan is de fasering van het project bepaald. Het entreegebouw en de energiestroom scoren het hoogst en worden
daarom geprioriteerd. Het vernieuwingsplan met een looptijd tot 2022 herbergt alle facetten van het plan duurzaam
zelfvoorzienend, zoals opgenomen in de planning hiernaast. Op de korte termijn ligt de prioriteit bij het entreegebouw
en de energiestroom. Deze zijn nauw aan elkaar verbonden en worden daarom gezamenlijk uitgevoerd, en bieden de
basis voor de verdere renovaties en verduurzaming van het eiland.

AANPAK & PLANNING

2015 – 2017 2018 – 2019 2020 – 2021 2022 – … 

PLANNING



UITZONDERLIJK EN UNIVERSEEL: NU EN IN DE TOEKOMST
De exploitatie van het forteiland staat onder druk. De voorzieningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de huidige
eisen. Het entreegebouw verzakt en schiet tekort op het gebied van hygiëne. De klimaatbeheersing is door slechte
isolatie en door de oliegestookte installaties oncomfortabel en milieuonvriendelijk. Bovendien sluit het gebouw niet aan
op de behoeftes van huidige en de gewenste doelgroepen. Om bestaande en nieuwe doelgroepen te bedienen, is een
nieuw entreegebouw van groot belang.

De wens is om een energieneutraal entreegebouw met
een boven- en ondergrondse verdieping te realiseren. De
functionele oppervlakte wordt zo vergroot met 200 m2,
zonder dat bovengronds het bestaande bouwvolume (420
m2) toeneemt. Met deze slimme inrichting met flexibele
mogelijkheden, kan het gebouw optimaal aangepast
worden op de verschillende bezoekersstromen. Dit stelt
Pampus in staat om 100.000 bezoekers per jaar te
ontvangen, met een piekbelasting van 800 bezoekers per
dag. Bovendien wordt het nieuwe entreegebouw
ingericht zodat het de mogelijkheid krijgt om gedurende
het hele jaar bezoekers te ontvangen.

HET ECONOMISCH RENDEMENT

De lasten van het nieuwe entreegebouw moeten binnen
de exploitatie gedragen worden. Met inhoudelijk
passende voorzieningen, kan Pampus vervolgens zijn
cultureel ondernemerschap op verantwoorde wijze
waarmaken. Pampus wordt al bijna 30 jaar geëxploiteerd,
nagenoeg zonder structurele subsidie. Dit laat zien dat
het cultureel zeer ondernemend exploitatiemodel met
aan de andere kant beperkte bestaanszekerheid tot nu
toe heeft kunnen bestaan. Met de verbeteringen in het
vooruitzicht verwachten we in de komende decennia met
een steviger economische basis ondernemend en
onafhankelijk te kunnen exploiteren.

“Een nieuw entreegebouw vormt de verbinding tussen innovatieve, duurzame 
technieken en het historisch erfgoed.”

In het ontwerp wordt de historische filosofie van
zelfvoorziening gecombineerd met moderne innovaties
om te transformeren naar een volledig duurzaam en
circulair werelderfgoed. Zo vormt het gebouw de
verbinding tussen nieuwe technologie en het historische
karakter van Pampus.

Binnen de bandbreedte van de te dragen investeringen
wordt de synergie gezocht met de andere E’s (erfgoed,
energietransitie en educatie).

PROJECTDOELEN

Het nieuwe entreegebouw is van hoge kwaliteit en
geschikt voor langdurig intensief gebruik;
Exploitatie van het eiland wordt geschikt voor alle
seizoenen en meer doelgroepen;
Het entreegebouw heeft een positief financieel effect
op de businesscase van de Pampus-exploitatie.

BELANGRIJKSTE PROJECTKOSTEN

Projectmgt, VO en DO entreegebouw € 375.000
Uitwerkings-, bouw- en installateifase € 90.000
Bouw entreegebouw € 1.600.000
Energie- en warmte-installatie € 500.000
Transport/bouwen op eiland €. 750.000
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Sinds 1994 maken wij energieleverende gebouwen, zowel in technische, maar vooral ook in menselijke zin. In onze
ontwerpen staat de mens centraal. Dit doen wij door van binnen naar buiten te ontwerpen. Op deze manier ontwerpen
we gebouwen met een aangenaam binnenklimaat waarin gezondheid, interactie en communicatie tussen mensen
centraal staan en waardoor het fijn is om in te verblijven.

INTRODUCTIE: PAUL DE RUITER ARCHITECTS

FORM FOLLOWS CLIMATE

Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van ons bureau. Onze
gebouwen zijn zo ontworpen dat de gevels intelligent kunnen
reageren op de zon waardoor we energie maximaal kunnen
winnen en behouden. Onze architectuur krijgt op deze manier
een uniek, herkenbaar en innovatief karakter mee.
Tegelijkertijd spelen we zo logisch en uitlegbaar in op lokale
kwaliteiten en het klimaat. Wij zijn trendsettend in het
ontwikkelen van duurzame technologieën. Door een
combinatie van onderzoek en het gebruik van 3D software
simulaties, zoals BIM en Sefaira, blijven we de prestaties van
onze gebouwen continu verbeteren, en lopen we voorop in
het ontwerpen van circulaire gebouwen.

INSPIREREND ONTWERPPROCES

Het ontwerp van het nieuwe entreegebouw voor Forteiland
Pampus vraagt om een zeer integrale benadering, waarbij de
4 kernwaarden: erfgoed, educatie, energie en exploitatie met
elkaar in verband gebracht worden. Tijdens intensieve
workshops met de betrokkenen zoeken we aan de hand van
verschillende varianten waar het optimum ligt. Uiteindelijk zal
er zo een functioneel en duurzaam ontwerp ontstaan dat de
dromen van alle betrokken partijen overtreft. Een middel dat
wij inzetten om tot een optimaal integraal ontwerpproces te
komen is de Multi-Criteria-Analyse. Met deze systematiek
worden diverse varianten van een specifiek ontwerp-
onderdeel vanuit alle denkbare disciplines, prestatie-eisen en
ambities geanalyseerd en beoordeeld. Daartoe is al een eerste
aanzet gemaakt van waaruit we de komende periode hard aan
de slag gaan om op korte termijn een gedragen
schetsontwerp te kunnen presenteren.



De uitdaging op het gebied van de energietransitie is om
tot een integraal ontwerp te komen waarbij alle ambities
en systeemkeuzes in samenhang met elkaar zijn.

Om de haalbaarheid te vergroten, wordt naast de opwek
van hernieuwbare energie ook aandacht besteed aan het
slim omgaan met de energiestromen en de energievraag
waar mogelijk te reduceren. Zo zal voor het beheer van
het energiesysteem gebruik gemaakt worden van een
‘ZOWN Grid Control’. Dit project zorgt ervoor dat Pampus
voorop loopt in de energietransitie en kan laten zien dat
(wereld)erfgoed en duurzaamheid hand in hand kunnen
gaan.

AUTARKISCH EILAND: TOEN EN NU
In lijn met zijn historische grondveste als autarkisch eiland, dat los van de vaste wal moest kunnen voorzien in zijn
benodigdheden, voorziet Pampus in zijn eigen energie en is zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijk
noodzakelijke energietransitie. Momenteel wordt het merendeel van de energie op Pampus nog fossiel opgewekt met
diesel en gas. Dat geldt ook voor de vloot die Pampus verbindt met de vaste wal. De ambitie is dat na de
energietransitie alle energie duurzaam is, zowel op het eiland als voor de vloot.

Door technische innovaties en circulaire principes te
omarmen, wil Pampus alle fossiele verbranding van het
eiland uitbannen. In samenwerking met een aantal
partners is de huidige situatie op Pampus in kaart
gebracht en is gekeken naar de technische haalbaarheid.
Een combinatie van verschillende opwekvormen en
opslag zou gedurende het gehele jaar voor voldoende
energie moeten zorgen (ca. 290.000 kWh). Maar tussen
wat in eerste aanleg technisch haalbaar lijkt en een
uiteindelijk integraal systeemontwerp ligt een uitdaging.
Elke keuze op het gebied van techniek of ontwerp, of op
het gebied van water of materiaalstromen, van exploitatie
of erfgoed-inpassing, zal op elkaar van invloed zijn.

“Dit project zorgt ervoor dat Pampus voorop loopt in de energietransitie en kan 
laten zien dat (wereld)erfgoed en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.”

PROJECTDOELEN

Het eiland wordt volledig zelfvoorzienend op het
gebied van energie;
De energiebehoefte op het eiland wordt afgestemd op 
het haalbare energie-aanbod;
Er is geen fossiele verbranding meer nodig voor de
exploitatie van Pampus.

ENERGIEVERBRUIK

289.809 kWh
85.028 kg CO2

ToekomstHuidig

347.835 kWh
0.0 kg C02

BELANGRIJKSTE PROJECTKOSTEN

Projectmgt, VO en DO energiesysteem € 200.000
PV panelen € 108.000
Batterij € 700.000
Omvormers, snelladers, smart micro grid € 220.000
Waterzuiveringinstallatie €. 75.000



sinds 2011
Boegbeeld van 

UNESCO 
werelderfgoed 

Stelling van 
Amsterdam

Van

1 ton CO2
naar 100% 
fossielvrij!

Jaarlijks

240+ 
events

Met een gemiddelde

omzet van €140,- per 
bezoeker

85% 
voor zakelijke
klanten als:

KTV 
8.7

5000+    
kommen biologische
soep uit eigen tuin

€2,6 mln.
omzet in 2018

Wist je dat… 
de uitdrukking ‘voor Pampus liggen’ 

stamt uit de tijd dat VOC-schepen voor de 
Pampus geul moesten wachten 

voordat ze het IJ op konden? 
De zandbank was een obstakel voor de 

zwaarbeladen VOC-schepen, 
waardoor ze voor Pampus lagen te 

wachten totdat het vloed werd. 
De bemanning kon de haven al zien 
en zetten het vaak op een drinken, 

en kwamen zo 
‘voor Pampus te liggen’.

waarvan 4000
zijn opgesloten bij

Escape from
Pampus

Jaarlijks 12% 
groei

qua omzet en
bezoekers

FACTS & FIGURES

4000+
‘Ballonvluchten’ 
over de Stelling 

van Amsterdam in 
Het Geheime 

Wapen

80+
vrijwilligers 

bezoekers
in 2019

60.000+



GEEF OM PAMPUS
UW FINANCIËLE STEUN MAAKT HET VERSCHIL
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Met het vernieuwingsplan kan Pampus duurzaam
vooruit als cultuurhistorisch erfgoed. En om de
projectkosten te kunnen voldoen, wordt naast een eigen
investering van Stichting Forteiland Pampus (lening),
gezocht naar een financieringsmix van sponsoring van
bedrijven en organisaties, subsidies vanuit de overheid,
donaties van (vermogens) fondsen en crowdfunding.

Uw steun is hard nodig om deze geweldige transformatie
te laten slagen.

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden als
potentiële partner? Neem dan contact met ons op.

René Dijkstra 
Funding & Partnerships 
Forteiland Pampus

rene@pampus.nl 
06-22495170

Tom van Nouhuys
Directeur Stichting 
Forteiland Pampus

tom@pampus.nl 
06-53245279

DEZE PARTNERS GINGEN U VOOR:


