
Het verhaal van Fier 
 

De geschiedenis van Fort Werk IV 

De Hollandse Waterlinie heeft het westen van ons land eeuwenlang beschermd tegen vijandelijke 

aanvallen. Op 2,5 km vóór de vesting Naarden werd een linie van vijf forten gebouwd. Dit 

gebeurde rond 1870 en werd onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van de vijf forten 

die in die periode gebouwd zijn is Fort Werk IV als enige overgebleven. Het fort heeft een ‘droge 

gracht’ en is gebouwd op het hoogste punt van de Bussummer Eng. De fysieke hindernis die dit 

met zich meebracht was een lange muur vol met schietgaten. Deze gecreneleerde muur is uniek 

in Nederland en de voornaamste reden dat het fort een Rijksmonument is. 

Via een tunnel door het fort, de poterne met aan beide kanten een deur, konden de verdedigers 

van het fort ongezien achter de muur komen. De poterne is bijna 33 meter lang en is een 

bijzondere plek voor recepties, diners en exposities. 

Het fort heeft twee kazematten waarin de soldaten werden ondergebracht. Aan de rechter kant 

een keuken en twee manschappenlokalen en aan de linkerkant de ruimte voor de officieren en 

het kruitmagazijn. De rechterkant van de kazematten is nu ingericht als vergaderruimte en 

kookstudio. 

Het gebouw bij binnenkomst is de artillerieloods. De acht kanonnen die werden gebruikt ter 

verdediging van het fort werden in deze loods opgeslagen. De loods is tegenwoordig een ruimte 

waarin workshops, diners, bijeenkomsten en recepties gehouden kunnen worden. 

 

Overdracht exploitatie Fier 

Sinds 1 juli 2018 heeft Nanny Blank de exploitatie van het toenmalige ‘Vernissage’ overgedragen 

aan Paul Haighton en Bert Dijkstra. Sindsdien staat Fort Werk IV bekend als ‘Fier Bussum’. 

Samen met Nanny en stichting Fort Werk IV is het verwaarloosde en verlaten fort omgetoverd tot 

bloeiende evenementenlocatie. Door de jaren heen is het fort uitgegroeid tot een bijzondere en 

gewaardeerde plek voor tal van creatieve en culinaire activiteiten als huwelijken, feesten en 

diners. 

De ondernemers en naaste buren Paul en Bert (directeuren van Spant) hadden het fort al enige 

tijd op het oog en hebben ruim zes jaar geduldig gewacht tot hun dromen werkelijkheid werden. 

Er was al een hele tijd wederzijdse interesse voor een eventuele overdracht en naarmate het 

enthousiasme en de ambitie om het over te nemen steeg, staat er tot op de dag van vandaag een 

mooi gerenoveerd fort zoals we het kennen genaamd ‘Fier Bussum.’ “Graag bouwen we voort en 

bouwen we verder aan één van de mooiste locaties van de Gooise Meren. Dat willen we doen op 

‘fiere’ wijze.” Aldus Paul en Bert. 

 

 

 

 



Wat maakt Fier uniek 

Hetgeen Fier zo uniek maakt is dat de geschiedenis niet verloren is gegaan na de exploitatie en 

renovatie van het fort. Overal zijn de elementen van de Hollandse Waterlinie nog terug te vinden. 

De kanonnen op het fort, de gecreneleerde muur en de vormgeving van de ruimtes zijn nog 

precies zoals het was en zoals het hoort. Wij zijn trots op het fort en dragen de geschiedenis 

graag met ons mee. Daarnaast ervaar je ook de rust vanaf het moment dat je het terrein oploopt. 

De natuur rondom het fort, het briesje van de wind en alle verschillende ruimtes stralen rust uit en 

inspireren enorm. De ideale plek om je hoofd leeg te maken en met een frisse start te beginnen 

aan bijvoorbeeld een heisessie of vergadering. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Fier probeert ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bijna alle producten rondom F&B 

worden geleverd door lokale ondernemers. Denk hierbij aan de bakker, de slijter en de gehele 

catering. Dat is wat Fier graag wil bevorderen. Bewust genieten van alles wat de omgeving te 

bieden heeft. 

Wat heeft Fier allemaal te bieden 

Fier is een plek voor iedereen die houdt van een pure en rustgevende locatie. Of het nu 

particulier of zakelijk is, bij Fier is alles mogelijk. Het begint al bij een verjaardagsfeest, barbecue, 

jubileum en high tea, maar wordt voornamelijk gebruikt als locatie voor trouwerijen, 

kookworkshops en zakelijke bijeenkomsten. Dit vormt zich samen met de geschiedenis van het 

fort tot een unieke locatie. 

 


