
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: Fort Resort Beemster 
Branche: Wellness, hotel en restaurant  
Contactpersoon: Frank Bart 
Aantal medewerkers: 120-140  
Email: frank@fortresortbeemster.nl 
Website: www.fortresortbeemster.nl 

 

Na de zomer bijt Frank Bart, eigenaar van Fort Resort Beemster het spits af. Na een kijkje achter de schermen 
stel ik hem de eerste vraag.   

1. Wie is Frank Bart achter Fort Resort Beemster? 
Frank Bart woont samen in de Beemster en heeft 2 dochters. Hij is 25 jaar aannemer geweest in deze regio. 
Toen het Fort Nekkerweg op zijn pad kwam, had hij direct het idee om daar wellness /hotel te beginnen. Frank 
zijn voorliefde voor forten is ontstaan bij Fort Spijkerboor waar zijn vader wijnimport Bart is begonnen begin 
jaren 70. In 2004 liep hij voor de eerste keer binnen bij het Fort Nekkerweg. Daarna volgde 7 jaar aan 
voorbereiding, bezwaren, vergunningen en verbouwen. In 2011 begon Frank met de bouw en na 14 maanden 
kon Fort Resort Beemster in mei 2012 open. “Ik heb zelf de regie, architectuur en filosofie bepaald. En nog 
steeds ben ik altijd bezig met verbeteren en optimaliseren van ons product. Uitgangspunt daarbij is mijn eigen 
beleving van wellness als het bijvoorbeeld gaat over de routing, indeling, inrichting en producten. Dit uiteraard 
samen met de ideeën en wensen van de gasten. Gewoon logisch nadenken”, lacht Frank. “Dit is de rode draad 
in mijn leven en mijn ervaring als aannemer kan ik hierbij heel goed gebruiken. Nu wij open mogen na Corona 
kunnen we gelukkig zeggen dat we weer goed draaien. Het Hotel heeft alweer een bezetting van 98 %.”  

2. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

“Fort Resort Beemster is een luxe stijlvol duurzaam resort, ook wel eco-chic genoemd. Vroeger waren hier 
soldaten gevestigd nu genieten mensen van deze unieke omgetoverde Spa & Wellness met bijzondere baden 
en sauna’s”, vertelt Frank trots. “Een bijzondere sauna is bijvoorbeeld de Kelosauna, gemaakt van 
naaldbomenhout met een specifieke geur beleving. Onze missie is dat gasten zich thuis voelen, genieten en 
ontspannen van de rust en de warmte, de ruimte, de wellness, de gastronomie en gastvrijheid. De kleurstelling 
en goed ingerichte plekken bevorderen dat optimaal. Ook bijzonder is het zoutwaterbad en de onlangs 
geopende jungle sauna waar voorheen de yogaruimte gevestigd was. Wederom een geweldige beleving.”  
Naast de uitgebreide saunafaciliteiten kan men ook genieten van fijne behandelingen zoals massages, 
hammam of gezichtsbehandelingen.  
Maar wat houdt eco-chic dan precies in? Frank vertelt dat de baden verwarmd worden door de restwarmte 
van de sauna’s door middel van zonnecollectoren. Het regenwater wordt hergebruikt en er zijn vele  

http://www.pro-site.nl/


 
 

zonnepanelen op het dak. “1/3 van de energie wekken we zelf op”, zegt Frank. Er worden geen plastic tasjes 
meer gebruikt maar herbruikbare mesh-tasjes.  
Maar ontspannen kan niet alleen in de wellness tak van Fort Resort Beemster. Dat kan ook in de twee 
restaurants met een gezonde en heerlijke keuken. Het poterne restaurant is aangesloten bij Euro-Toques dat 
staat voor ambachtelijk werkende koks. Zij staan borg voor kwaliteit, smaak, behoud van culinaire tradities en 
bescherming van lokale producten.  
Naast de restaurants zijn er zalen die geschikt zijn voor (bedrijfs)feesten, bruiloften en vergaderingen. “Dit jaar 
hadden wij 66 trouwerijen in de agenda. Allen zijn door Corona doorgeschoven naar volgend jaar”, betreurt 
Frank. “Hoewel de Corona voorschriften voldoende in acht genomen kunnen worden door de ruimte die we 
hier hebben.”  
“Om het ontspannen helemaal compleet te maken hebben we ook nog ons hotel met 16 luxe kamers & suites. 
Het is een CO-2 neutraal concept met ook nog een onlangs gerealiseerde nieuwe aanwinst op het kleine eiland 
Bali midden in de wellness. Deze privé kamer, te bereiken via het blotevoetenpad, heeft een meditatietuin, 
een warm waterbron, ligweide en privéstrandje.”  

3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Iedereen! Mensen die willen ontspannen, eten en gebruik willen maken van wellness. Een feestje willen 
geven of voor zakelijke doeleinden een vergadering hebben.”  

4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“In 2004 is dit idee ontstaan doordat Fort Nekkerweg op mijn pad kwam en doordat ik vooral wellness wilde 
bieden met al mijn eigen ideeën daarover. Alles wat ik miste in andere sauna’s heb ik verwerkt in het Fort 
Resort Beemster.” 

5. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

“Wij zijn sowieso een grote werkgever in deze regio en bieden ook leer-werkplekken aan leerlingen. Tevens 
sponsoren wij diverse initiatieven zoals Visit Beemster, een amuse tour waaraan restaurants in de Beemster 
zich kunnen verbinden. Met elkaar moet je het doen”, benadrukt Frank. 
Wat hierbij leuk is om te vermelden, zijn de Twizy’s die gehuurd kunnen worden. Dat zijn kleine elektrische 
auto’s om door de Beemster te rijden. Naast Twizy’s kunnen ook elektrische scooters gehuurd worden. Dit 
alles om de Beemster te ontdekken en te verkennen. 

6. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Voordeel is absoluut dat ik al mijn creatieve ideeën kwijt kan. Mijn gedachten staan nooit stil en ik zie overal 
uitdagingen. Ook toen Corona kwam, heb ik direct maatregelen getroffen en een plan gemaakt. Inmiddels is 
het zwembad buiten en de ligweide uitgebreid en hebben wij een niet-rokers ruimte en een buitenbar 
gecreëerd. Wij zijn nu weer open en door in de sauna met shifts te werken, kunnen wij binnen de 
mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder. 
Nog een voordeel is dat je de tijd aan jezelf hebt. Ik besteed graag tijd aan ons hechte team en het uitwerken 
van mijn creatieve ideeën. Elke schakel in mijn verhaal moet kloppen en iedereen telt mee. We doen het met 
z’n allen!  Een nadeel in deze branche zijn de voorschriften, regels e.d. waarbij je afhankelijk bent van andere 
partijen.”  
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7. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
je eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“Creatief zijn en doorzetten. Zorgen dat je financieel alles onder controle hebt. Lef en moed durven tonen. Blijf 
altijd logisch nadenken en analyseren. Ik durf te vertrouwen op mijn gevoel en intuïtie en ben altijd positief.”  

8. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 

Het Fort is gevestigd in het Unesco monument Fort aan de Nekkerweg in de prachtige Beemsterpolder, met 
het predicaat Werelderfgoed De Beemster. Wij zijn de enige in de 2 werelderfgoedlijst ter wereld in de stelling 
van Amsterdam in deze branche. De zalen waar vroeger de soldaten sliepen, zijn nu luxe hotelkamers 
geworden met twee suites en nog eens 4 mooie kamers in de fortwachterswoning. Daarin onderscheiden wij 
ons. Maar ook in de grote gastvrijheid en ons kwalitatief hoogwaardig en compleet product. Er mag niets 
ontbreken. Wij hebben aan alles gedacht en ook zelf bedacht en ontworpen. Bij de restauratie zijn de 
historische stijlkenmerken behouden.”  

9. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

“Ik heb veel geleerd van bekende architecten maar ik ben vooral authentiek en volg mijn eigen weg.” 

10. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 

Daar hoeft Frank niet over na te denken. Zijn creativiteit gaat verder dan het Fort Resort Beemster. Onlangs 
heeft hij het Fort Middenweg aangekocht. Hier wordt een Bed & Breakfast gemaakt met 12 kamers. De 
verwachting is dat de opening plaatsvindt in het najaar 2021.  
In het afgelopen jaar heeft Frank de Q.E.D., een authentieke bakdekker, gerestaureerd tot salonboot. Deze 
was van het Amstel Hotel. Deze prachtige boot heeft een bar, moderne keuken, toilet, verwarming, wifi en 
audioapparatuur en een capaciteit voor 20 tot 35 personen. 

11. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Blijf altijd bij jezelf. Probeer creatief te zijn op het gebied waarin je opereert en blijf niet op een eilandje.”  

12. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 

“Gezellig.” Ik dank hem voor zijn gastvrijheid en zijn verhaal.  
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