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Leeswijzer
Het doel van deze rapportage is richting te geven aan
de ontwikkeling van de vesting van Brielle. Een visie
voor langere tijd en op verschillende niveau=s.
Activiteiten als exploitatie, herinrichting van de openbare ruimte, beheer van de beplanting, bouwplannen,
toeristische promotieactiviteiten, organisatie van
evenementen vragen om een eenduidige visie.
Omdat de visie voorop staat is er bij het opstellen van
deze rapportage voor gekozen de visie ook letterlijk
naar voren te halen. Daarnaast zullen veel lezers van
deze rapportage niet onbekend zijn met de vesting
Brielle. Zodoende is de rapportage opgebouwd uit twee
delen. Als eerste de Ontwikkelingsvisie met inhoudelijke voorstellen en aanbevelingen voor de toekomst van
de vesting en als tweede het overzicht van de
Verkenningen die hebben geleid tot de visie.
De Ontwikkelingsvisie is opgebouwd van concept naar
concreet en van de regionale schaal tot op het niveau
van bolwerken en ravelijnen. In de >Positionering van
Brielle= worden vanuit verschillende gezichtspunten
de positie en identiteit van Brielle belicht en worden
keuzes gemaakt hoe daar mee om te gaan.
De belangrijkste beleidskeuzes zijn vetgedrukt en
omkaderd weergegeven. In het Ruimtelijk planconcept volgt een meer concrete invulling met ruimtelijke
voorstellen op verschillende schaalniveau=s. Van groot
naar klein, van buiten naar binnen worden voorstellen
gedaan voor de verschillende delen van de vesting.
Het zwaartepunt ligt bij de vestingwal met haar wallen,
bastions en ravelijnen. De aard van deze voorstellen
varieert van suggesties voor toekomstige ontwikkeling
tot concrete voorstellen voor herinrichting.
De Ontwikkelingsvisie wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin voorstellen worden gedaan voor uitwerking
en realisatie van de visie.
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Het tweede deel, de Verkenningen, geeft een overzicht
van de literatuur-, kaart- en veldstudies en van de
resultaten van de interviews die hebben plaatsgevonden. Daarbij komen onderwerpen als historie,
ruimtelijke kwaliteit, beleid en trends uitgebreid naar
voren.

Vraagstelling
Startpunt voor het opstellen van deze ‘Toekomstvisie
Brielle vesting’ is de beknopte notitie ‘Het toekomstig
gebruik van de wallen en bastions, de haven en het
omliggend gebied’ die de gemeente Brielle eind 2001
heeft opgesteld. Het unieke karakter van de Brielse
vesting wordt hierin als volgt omschreven: De vesting
Brielle, die zijn huidige vorm verkreeg in 1703, is van
grote cultuurhistorische waarde. Wallen, grachten en
ravelijnen zijn bijna geheel intact en tonen tezamen met
de historische binnenstad hoe uit een middeleeuwse
handelsstad een strategisch gelegen vesting ontstond.
Het is vooral de som der delen - de combinatie van de
historische binnenstad met de stervorm van de vesting
- waarin de kracht van Brielle ligt. Daarom is het ook zo
kwetsbaar: verval van zelfs het kleinste onderdeel tast

de zeggingskracht van het geheel aan.
Als doel wordt gesteld de vesting als cultuurhistorisch
bolwerk te behouden voor het nageslacht. Om dit te
kunnen realiseren wordt onderkend dat het gebruik
van de vesting moet worden gestimuleerd door er
een hedendaags en gedifferentieerd nieuw aanbod te
presenteren. Denkend aan het gezegde ‘uit het oog uit
het hart’ moeten nieuwe generaties (maar ook nieuwe
inwoners en bezoekers) op een actuele manier bij de
vesting betrokken worden.
Om dit te bereiken moeten aan onderdelen van de
vesting en de daaraan verbonden bouwwerken op een
afwisselende manier functies worden gegeven die zijn
gericht op behoud en gebruik.

Door het stimuleren van een gedifferentieerd
gebruiksaanbod wordt een bijdrage geleverd aan het
behoud van de vesting. Door de vesting levend te
houden kan ook de financiële exploitatie gezond
gehouden worden. De twee doelen, ‘behoud van de
vesting als historisch erfgoed’ en ‘levend houden
van de vesting door hedendaags gebruik’ kunnen op
gespannen voet met elkaar staan. Vandaar dat een
visie wordt gevraagd die deze twee doelstellingen op
respectvolle wijze met elkaar verenigt.
De verplichting om de vesting als rijksmonument in
stand te houden vereist een lange termijn aanpak die
het ook mogelijk maakt de financiële belofte die daar
bij hoort na te komen. Dankzij de grote inspanning
begin jaren ‘70 is de vesting nu in een redelijke staat.
Ondanks het onderhoud wordt de vesting toch door de
tand des tijds aangetast. Een grotere investering in het
beheer van de vesting is noodzakelijk.
Behoud door ontwikkeling is de rode draad in deze
visie. Niet overgeleverd aan het massatoerisme maar
ook niet het alleenrecht voor een culturele elite.
De overheid als rentmeester voor het erfgoed zoekt
een coalitie met de markt. Niet alleen om het collectief
belang financieel veilig te stellen maar ook uit overtuiging dat voor een vitale toekomst de inbreng vanuit de
hedendaagse maatschappij onontbeerlijk is.
Daarbij zullen de partners zorgvuldig moeten worden
uitgekozen. Niet de snelle winst als drijfveer, maar
echte betrokkenheid met de Brielse vesting en zijn
gebruikers.
Zo combineert cultureel ondernemerschap het maken
van winst met maatschappelijke doelstellingen.
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Ontwikkelingsvisie
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Positionering van Brielle
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Tussen Botlek en het Noordzeestrand
Brielle bevindt zich in het grensgebied tussen de Rijnmond en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden.
Dit maakt dat de positionering van Brielle tweeledig
is. Brielle grenst aan het grootstedelijk milieu van de
Rijnmond met de Europoort als wereldhaven maar ook
aan de rust en ruimte van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Uit oogpunt van recreatie en toerisme
zijn dit twee verschillende markten. De bezoeker van
grote steden is vaak een andere dan de meer natuur
gerichte recreant. Rotterdam en het havencomplex
wordt (inter)nationaal van groter belang gezien als
cultureel en toeristisch-recreatief centrum. De Zeeuwse
en Zuid-Hollandse eilanden zijn voor velen symbool
van rust en ruimte met fraaie stranden, brede wateren
en oude stadjes. Brielle is er bij gebaat als het wordt
geïdentificeerd met het “eilandengevoel”. De nabijheid
van Rotterdam en de Europoort heeft als voordeel dat
Brielle binnen handbereik ligt van een groot
potentieel aan bezoekers. En andersom dat de interessante aspecten van de Rijnmond (de Maasvlakte, de
Spido, Euromast, musea en Blijdorp) voor toeristen in
Brielle goed bereikbaar zijn.
Brielle positioneert zich als onderdeel van de delta.
Bij Brielle begint de ruimte en rust van de eilanden
met stranden, duinen, boerenland en eeuwenoude
stadjes met ook de grootstedelijke voorzieningen
onder handbereik.
Dit imago wordt zorgvuldig ontwikkeld en gekoesterd.

Culturele hoofdstad van Voorne
Brielle mag zich als oude stad de culturele hoofdstad
van het eiland Voorne noemen. Brielle is een van
belangrijke toeristisch-recreatieve attracties van
Voorne, die samen de aantrekkingskracht van het
eiland bepalen. Daarmee onderscheidt Brielle zich
van de twee dichtbij gelegen steden; Hellevoetsluis
en Spijkenisse. In nauwe samenwerking met elkaar op
toeristisch-recreatief gebied ontwikkelen en profileren
de steden zich op basis van hun specifieke identiteit.
Brielle als historische stad, Hellevoetsluis als historische marinehaven en hedendaags watersportcentrum
en Spijkenisse als moderne woonstad met eigentijdse
voorzieningen.

Brielle als bestemming voor een dagje uit wordt
gekoppeld aan de attracties van het eiland Voorne: de
Brielse Maas, het Oostvoornse meer, de duinen, het
strand, Hellevoetsluis met de jachthaven en het
boerenland met zijn fietspaden. Brielle is een levendig
stadje met een rijk verleden.

Marketing van Brielle
Bekeken vanuit marketing is het interessant om te
onderzoeken welke producten Brielle te bieden heeft en
welke klanten hiervoor zijn.
De aantrekkingskracht van Brielle wordt bepaald door
de vesting. Binnen de wallen bevindt zich een afgezonderde wereld met een eigen historische atmosfeer.
De St. Catharinakerk die al van verre zichtbaar is vormt
daarbij letterlijk een hoogtepunt. Er bevinden zich
daarnaast nog vele monumenten. De nieuwbouw in de
binnenstad is in belangrijke mate aangepast aan de
sfeer en de schaal. De consequente aanwezigheid van
kleine huisjes met rode pannendaken aan smalle straten
maakt de stad binnen de vesting erg aantrekkelijk.
De verspreid liggende pareltjes als het oude Arsenaal,
de Hoofdwacht en het Asyl versterken dit beeld.
Niet te vergeten de havens met de voorname grachtenhuizen. Ook de aanwezigheid van speciaalzaken op
gebied van mode en design voegen een extra dimensie
aan de stad toe. De vestingwallen zelf zijn nauwelijks
attracties. Een enkele toerist maakt een korte wandeling over een deel van de vesting. Juist de vesting zelf
is beeldbepalend voor Brielle. Hier liggen dan ook de
kansen voor uitbreiding van de attractiviteit van Brielle.

De belangrijkste kwaliteiten van Brielle die maken dat
de stad bezoekers trekt moeten uitgangspunt zijn van
het beleid om de aantrekkingskracht te vergroten.
Dat zijn:
* Historisch stadsbeeld
* Gemoedelijke sfeer
* Levend en levendig
* Nabijheid van groengebied Brielse Maas
* Kwaliteit van winkels, horeca, openbare ruimte.
Het verder ontwikkelen van het karakter van Brielle
als een ‘typisch Hollands stadje’ met een ontspannen
levendigheid staat voorop.
Er wordt gewoon geleefd en gewerkt.

Kwaliteit voor de cultuurminnaar
De bezoekers die Brielle trekt zijn te verdelen in twee
hoofdgroepen:
1. De cultuurgerichte recreant
Deze bezoekers komen speciaal voor de cultuurhistorische attracties van Brielle. Zie willen met een
rondwandeling de monumenten bezoeken. Bij een
rondwandeling past wat eten of drinken in een rustige
omgeving en het bezoeken van kwaliteitswinkels.
2. De ontspanning- en vermaakgerichte recreant
Badgasten die op een regenachtige dag de stad
bezoeken, festivalbezoekers en een deel van de gasten
van de verblijfscampings met huisjes. Deze bezoekers
willen winkelen, wat eten en drinken en vermaak.
Bij de verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling
van Brielle moet een keuze gemaakt worden op welke
groep het aanbod zich gaat richten. Het aantrekken van
cultuurgerichte bezoekers vraagt een andere aanpak
en voorzieningen dan het aantrekken van recreanten
die vermaak zoeken. Beide groepen kunnen maar zeer
beperkt tegelijk bediend worden. Wanneer de sfeer
sterk wordt bepaald door de ene groep zal de andere
groep zich geleidelijk terugtrekken.
In Brielle is gekozen voor het richten op de cultuurgerichte recreant.
Niet zozeer de kwantiteit maar de kwaliteit staat
voorop. Geen massavermaak en >patatcultuur=.
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Maatwerk voor specifieke groepen
In marketingtermen gesproken moet de marktmix
bepaald worden. Welke producten moeten worden
geboden voor welk deel van de markt. Naar aanleiding
van de keuze op de cultuurgerichte recreant zijn een
aantal doelgroepen te onderscheiden die Brielle meer
zou willen aantrekken.
* actieve senioren
Er ontstaat een groeiende groep senioren die de tijd en
het geld hebben om uitstapjes te maken. Deze mensen
zijn in staat om buiten het seizoen en buiten de weekends op pad te gaan en zijn daarmee een aantrekkelijke
groep die de piektijd niet belast. Voorzieningen moeten
goed toegankelijk zijn, niet te duur en ook gericht zijn
op grootouders met kleinkinderen.
* cultuur/natuur gerichte 30-40ers
Het bevolkingsdeel tussen de 30 en 50 werkt hard,
heeft weinig tijd en doorgaans wel wat te besteden.
Deze groep wil dan ook optimaal genieten van haar
vrije tijd en dat mag wat kosten. Comfort en kwaliteit
staan voorop. De zaken moeten wel goed geregeld zijn.
In deze kritische groep bevinden zich ook sportieve
lange afstandswandelaars. Na een dag afzien wil men
een goede maaltijd en een goed bad en bed.
* gezinnen met jonge kinderen
Jonge gezinnen met kleine kinderen hebben het druk.
In het weekend zijn ze op zoek naar uitjes die zowel
voor henzelf als voor de kinderen aantrekkelijk zijn.
Bewuste ouders zoeken attracties die leuk en leerzaam
zijn.
* gezelschappen
Ieder bedrijf stuurt tegenwoordig zijn personeel regelmatig op pad voor een >bindingsuitje=. Het nuttige moet
daarbij met het aangename worden verenigd. En dat
mag soms wat kosten. Samen cultuur opdoen op een
ontspannen manier, gecombineerd met sportieve
activiteiten en diner/feestavond in historisch thema.
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* badgasten in Oostvoorne, Rockanje en Oudorp
Ook tussen de badgasten zitten mensen met
belangstelling voor cultuur en historie. Laagdrempelige
voorzieningen vergroten de toegankelijkheid voor grote
groepen. Veel musea trekken meer mensen door meer
publiekgerichte presentaties.
* watersportgasten
Brielle, maar vooral Hellevoetsluis, trekken veel watersportgasten. Na enkele dagen varen en als het weer
minder is wil men de wal op voor een excursie.
Een fietstocht vanuit Hellevoetsluis zou Brielle als doel
kunnen hebben.
* dagjesmensen vanuit regio
Binnen een half uur rijden wonen heel veel mensen.
Op zondag zijn die op zoek naar een bestemming voor
een uitje. Hoeveel weten de weg naar Brielle te vinden
en wat Brielle te bieden heeft?
De bezoekers die Brielle wil aantrekken hebben de
volgende kenmerken:
* belangstelling voor cultuur / historie / natuur
* op zoek naar kwaliteit, comfort, rust
* boven modaal inkomen
* boven gemiddeld opleidingsniveau (hbo +)

Verbreding van het aanbod
Om het gebruik van de vesting door bezoekers van
Brielle te vergroten is verbreding van het aanbod nodig.
Tegelijk moet het nieuwe aanbod ook onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht en wel in de
vorm van een samenhangend pakket onder een bindend
motto. Dit motto zou kunnen zijn >Stad met een levend
verleden=. De cultuurhistorie kan verschillende thema=s
bestrijken:
* de geuzen in de vaderlandse geschiedenis
* leven in een vestingstad
* ontwerp van een vesting
* lokale thema=s zoals Johan Been
Het complete pakket van voorzieningen zou er als volgt
uit kunnen zien:
* Informatiecentrum
* Stadswandeling - met en zonder gids
* Rondwandeling vesting - met en zonder gids
* Attracties langs vestingwandeling - molen, Kruithuis,
museum, 1 april monument
* Attracties in de binnenstad - Sint Catharinakerk,
Asylplein, Maarland
* Terrassen, cafe=s, restaurants
* Hotels, stadsherberg, attractieve verblijfsaccommodatie
* Speciaalzaken - funshopping
* Voorzieningen - toiletten, aanlegplaatsen, informatie
borden
* Kinderspeelvoorzieningen
* Bootverhuur
* Fietsverhuur
* Evenementen -1 april, Brielle blues, markten, theater.

Niet alle voorzieningen kunnen en hoeven door de
gemeente worden geboden. Stichtingen en verenigingen en ook commerciële instellingen spelen een grote
rol bijhet realiseren van het aanbod. Daarbij wordt met
name een beroep gedaan op cultureel ondernemerschap.
Cultureel ondernemerschap is ook gericht op het maken
van winst, maar niet alleen daarop en ook niet op de
korte termijn. Culturele ondernemers zijn mensen
met een visie die ergens kansen en kwaliteiten zien
die anderen nog niet zien en die er vol enthousiasme
maar vaak ook eigenwijs tegenaan gaan. Voor het
vergroten van het culturele gehalte en cultuuraanbod in
Brielle kunnen cultureel ondernemers een cruciale rol
spelen. De kunst zal zijn de belangstelling van goede
ondernemers te wekken. Daarbij is het van belang ze
voldoende ruimte te bieden om eigen inzichten uit te
kunnen werken maar ook de kaders aan te geven waarbinnen Brielle de vesting wil ontwikkelen.
In het hoofdstuk Planconcept wordt uitgewerkt hoe de
vesting kan worden ingezet om een samenhangend
attractief aanbod te bieden.

Promotie van het nieuwe beeld van Brielle
Structureel opnemen van Brielle in een NS-dagtocht,
ANWB-route of als pleisterplaats in een lange afstand
wandel- of fietstocht versterkt de toeristische positie.
Ook incidentele evenementen zoals een vestingdag
of een reportage in een populair tijdschrift of tv
programma zorgen voor extra impulsen. Andere voorbeelden zijn: het uitzenden van de landelijke sinter
klaasintocht in Brielle of het ontvangen van de
Koningin op Koninginnedag. Daarnaast is het van belang om gericht te adverteren en aandacht te schenken
aan de nieuwe media. Naast de formele promotiekanalen moet de kracht van mond tot mond reclame niet
worden onderschat. Tevreden en enthousiaste bezoekers van Brielle zijn de belangrijkste ambassadeurs van
de stad.
In een communicatie- en marketingplan moet worden
uitgewerkt met welke middelen de doelgroepen worden
benaderd binnen het bindende thema: “Brielle het
levende waterstadje vol vaderlandse geschiedenis als in
de delta”.

Het totaalaanbod biedt keuzemogelijkheden voor verschillende groepen en vormt een mix van cultuurhistorie
en ontspanning onder het motto: ´Stad met een levend
verleden´.
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II

Ruimtelijk Planconcept

I. De verdedigingslinie Brielle - Hellevoetsluis.

De vesting Brielle is meer dan alleen het stelsel van
grachten en wallen met bastions rond de stad. Om de
vesting te kunnen begrijpen en waarderen is het nodig
om het complete systeem van de vesting in de plannen
te betrekken. De visie op de positionering geeft zowel
richting aan het te realiseren programma als de vorm en
de sfeer waarin dat zou moeten gebeuren.

Naast de vesting Brielle kent het eiland Voorne
meerdere vestingwerken die deel uitmaken van de
=Stelling van de monden der Maas en van het
Haringvliet= als onderdeel van vesting Holland.
Ter verdediging van aanvallen uit zee werd omstreeks
1880 een linie van vestingwerken aangelegd tussen
Brielle en Hellevoetsluis. De kleinere vesting Hellevoetsluis diende vooral als vlootbasis en kent in tegenstelling tot Brielle nauwelijks stedelijke bebouwing binnen
de wallen.

Stenen Baak

De ruimtelijke uitwerking om tot voorstellen voor
inrichting en beheer te komen is als volgt ingedeeld:
I.
II.
III.
IV.
V.

De verdedigingslinie Brielle - Hellevoetsluis.
Het schootsveld; het vrije veld direct achter de
wallen.
Het buitendijks gebied; de aansluiting met de
havenmond op het Brielse Meer.
De vestingwal; het stelsel van wallen, grachten
en bastions rond de oude stad.
De vestingstad; de bebouwing binnen de
vestingwallen.

De afdamming van het Haringvliet heeft een belangrijke
impuls gegeven aan de ontwikkeling van Hellevoetsluis
tot een populair watersportcentrum. Brielle is gericht
op de kleine watersport op het Brielse meer. Zo vullen
Brielle en Hellevoetsluis elkaar goed aan.
De vestingsteden kunnen meer gebruik maken van
elkaars nabijheid door naar elkaar te verwijzen.
Ook de 35 kilometer lange Voornse Vestingroute tussen
beide vestingen kunnen beide steden meer promoten.
Onderweg verwijzen objecten in het landschap naar
de militaire geschiedenis van de Stelling. Fort Noorddijk ten noorden van Hellevoetsluis, Fort Penserdijk ten
zuiden van Brielle en het Steenen Baak op de noordelijke punt van het eiland Voorne maken deel uit van
deze route. Ook elementen uit een nog ouder militair
verleden, zoals de ruïnes van burchten op Voorne waar
Jacoba van Beieren jaren heeft gewoond en Heenvliet
vertellen verhalen over de geschiedenis van het
strategisch gelegen eiland.

vesting Brielle

Haven batterij

Fort Penserdijk

Voornse vesting route
Burcht voor Oost-Voorne

Fort Noorddijk

Kanaal

vesting Hellevoetsluis

Het recreatief gebruik van het kanaal door Voorne
kan beter als Brielle en het Brielse meer over water
aantrekkelijker bereikbaar worden vanuit het Haringvliet
en Hellevoetsluis. Hiervoor is verder onderzoek nodig.
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II. Het schootsveld en de buitenwal
Het kunnen ervaren van de vesting vanaf grote afstand
als een bolwerk van wallen met zware bomen is een van
de grote kwaliteiten van de vesting Brielle. Maar ook
andersom. Komend vanuit nauwe straten met kleine
huisjes beklim je de wal en wordt de bezoeker overweldigd door het weidse uitzicht over het polderlandschap.
Het open houden van het agrarische polderlandschap
rond de vesting is van belang voor de zorg voor de
vesting. Gevaren zijn verstedelijking en intensivering
van het agrarisch gebruik. In plaats van sluipende
verstedelijking zou ook gedacht kunnen worden aan
geleidelijke >veropening=. Storende loodsen, schuren en
andere opstallen zouden op den duur opgekocht kunnen
worden. Of middels het provinciale >ruimte voor ruimte=
beleid zou de gelegenheid kunnen worden geboden
om elders nieuw te bouwen. Het schootsveld dat deel
uitmaakt van het beschermd stadsgezicht moet door
strikte handhaving open gehouden worden.
Akkerbouw is nu nog de voornaamste agrarische
gebruiksvorm van het polderland. De trend doet zich
overal voor dat akkerland plaats maakt voor andere
gebruiksvormen als glastuinbouw. Een andere trend is
verrommeling. Paardenweidjes, volkstuintjes en
recreatielandjes zijn het resultaat. Samen met de agrarische sector zal een actief beleid moeten worden ontwikkeld waarmee de openheid duurzaam gewaarborgd
wordt. Mogelijkheden die vanuit het ministerie van LNV
worden geboden ten aanzien van stimulering van
plattelandsvernieuwing kunnen hier worden ingezet.
Daarbij kan gedacht worden aan combinaties van
agrarische kwaliteitsproductie, natuurontwikkeling en
recreatie.
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De mogelijkheden die de buitenwal biedt voor wandelen, fietsen, vissen en andere vormen van recreatie kan
nog verder worden benut. Met verdere ontwikkeling
wordt aansluiting gezocht bij aanwezige kwaliteiten en
mogelijkheden zoals:
* De versterkingen in het buitendijks gebied
* De besloten sfeer tegenover bastion IX
* Het natuurgebiedje met oeverplanten
* Het open akkerbouwgebied (met tuintjes)
* De zoom langs de Provinciale weg
* Het manifestatieterrein en supermarkt/parkeerplein
* De open polder aan de oostzijde.
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Seggelant
op enige afstand van de vesting bepaalt in grote mate
de indruk van Brielle komend vanaf de N57. Om dit
bedrijventerrein de kwaliteit te laten uitstralen die past
bij Brielle is meer aandacht nodig voor inrichting en
bebouwing.

historische schootsvelden

huidige schootsvelden en wandelpaden rondom Brielle

III. Het buitendijks gebied
Een van de belangrijkste kenmerken van de Brielse
vesting is de oriëntatie op het water. De geuzen
kwamen per schip en vanouds had de vesting de functie
de toegang vanaf zee te beschermen en te verdedigen.
De historische havenbatterij is nu opgenomen in
Camping de Meeuw. De huidige aanblik komende vanaf
het water wordt bepaald door stacaravans en jachthavens in vervallen toestand.

huidige situatie rond havenbatterij

voorstel: de havenbatterij meer vrij maken van opstallen, oevers openbaar en vakantiewoningen drijvend
maken.

In samenwerking tussen gemeente, camping- en
jachthavenbeheerders zal een plan uitgewerkt moeten
worden voor de relatie van Brielle met het Brielse meer.
Het toegankelijker maken van de havenbatterij als
onderdeel van de vesting is daarbij een van de wensen.
Overwogen kan worden de camping de gelegenheid te
bieden een deel van de stacaravans te vervangen door
woonboten met de aanleg van extra water. Op deze
wijze wordt ook vanaf de camping de oriëntatie op het
water vergroot. Er ontstaat een unieke >drijvende
camping= in de havenmond als aantrekkelijke entree tot
de stad.
De oriëntatie op het water is zowel uit cultuurhistorisch
als uit recreatief oogpunt van groot belang. De relatie
van de vesting met het water en de historische sfeer
kan vergroot worden door de herontwikkeling van de
jachthavens te benutten. Eventuele plannen voor
verbetering van de ontsluiting van het buitendijks
gebied (Meeuwenoord) moeten voorkomen dat het
historische beeld en het toeristisch-recreatief gebruik
verstoord worden.

het buitendijks gebied

veerstraatje naar oude Veerstoep
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IV. De Vestingwal
Het stelsel van grachten en wallen met bastions rond
de stad is een op zichzelf staand militair bouwwerk uit
de 17de en 18de eeuw. In de loop der eeuwen heeft er
een wisselwerking plaatsgevonden tussen de vestingwal en de stad. De verschillende condities die hierdoor
zijn ontstaan op de vestingwallen zijn de basis voor het
plan. Het onderscheid dat is ontstaan tussen de
oostzijde en de westzijde wordt verder uitgewerkt:

Oostzijde: speerpunten voor ontwikkeling
De oostzijde van de vesting is het dichtst gelegen bij de
centrumvoorzieningen van de stad. Hier bevinden zich
ook de twee hoofdtoegangen tot de binnenstad.
Met de bouw van het stadskantoor aan het Slagveld
en de woningen daarachter is dit deel van de vesting
het meest centraal komen te liggen. In de ruimtelijke
uitwerking is dit aanleiding om dit oostelijk deel aan te
wijzen voor intensiever gebruik. Hier liggen de speerpunten voor ontwikkeling van de vesting. De entrees
vragen bijzondere aandacht. Het wandelpad over het
oostelijk deel van de vesting wordt als wandelroute
aansluitend op de binnenstad ontwikkeld.
Van noord naar zuid wordt binnen de oostzijde van de
vesting de volgende reeks van voorzieningen
nagestreefd:

Westzijde: in de luwte
De bebouwing langs de westzijde is minder intensief.
Hier bevinden zich overwegend woningen en scholen.
De woonbuurt in het zuidelijk deel onderscheidt zich in
architectuur niet van doorsnee uitbreidingswijken uit
de jaren >60 en >70. De scholen staan op de nominatie
om te verhuizen naar een locatie buiten de vesting.
De bebouwing op de bastions is in gebruik bij lokale
verenigingen. De luwte waarin zich het westelijk deel
van de vestingwallen bevindt geeft aanleiding om de
inrichting en het beheer van dit deel van de vesting
meer te richten op natuurbeleving, rust en gebruik door
de aanliggende woonbuurten.
Van zuid naar noord kan binnen de westzijde van de
vesting de volgende reeks van voorzieningen worden
nagestreefd:

Bastion I
Bastion II

Bastion V

molen en molenschuur
kruithuis; te ontwikkelen met
publieksfunctie
v. Wissekerkeplein,
hoogwaardige woonenclave
speeltuin
cultuur & horeca
evenementen

Ravelijn Molenvest
Bastion III
Ravelijn Kaaivest
Bastion IV

Bastion VI
Bastion VII
Ravelijn Lange Vest
Bastion VIII

Bastion IX
Bastion X

avontuurlijk en romantisch
terrein
sport of heemtuin
gebruik; lokale groepen of
vereniging
reconstructie historisch gebruik
gebruik; lokale groepen of
vereniging (incl. klein bastion
tussen VIII en IX)
1 april monument opwaarderen
Prikkevest; faciliteiten bieden
voor manifestaties

1 april monument
manifestatie terein

lokale verenigingen

voormalige Waterpoort
historie

't Vliegend Hert
oudheidkamer

muziek

Langepoort

Kaaipoort
villa's
Oostdam
voormalige Zuidpoort

sport

speeltuin
park

voormalige Zuidpoort

cultuur en horeca functies
voorportaal

luwe zijde en actieve zijde van de wallen
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evenementen functies

voorportaal

De wallen

Voornse vesting route

L
L
L

L
L
L

Brielle vesting route

L startpunten wandeling

Voornse vesting route

Door bureau BTL is een plan opgesteld voor de
beplanting van de vesting. Uitvoering geven aan dit
plan is een voorwaarde om te komen tot een duurzaam
behoud en beheer. Aandachtspunt daarbij is dat ook
wordt gelet op het effect van het maaibeheer op de
taluds van de wallen. Voorkomen moet worden dat
maaimachines sporen trekken in de borstwering op de
wallen.
Oplossingen kunnen gezocht worden in het tijdstip van
maaien en met inzet van lichtere machines. Naast de
taluds en de beplanting is ook extra aandacht nodig
voor de inrichtingselementen op en rond de wallen.
Het kwaliteitsniveau en de onderhoudstoestand van
banken, trappen en informatiepanelen laat te wensen
over. Een hoogwaardig type bank is op zijn plaats.
Van een aantal voetgangerstrappen op de taluds zijn
treden doorgerot. Reparatie is noodzakelijk maar ook
voorkomen dat dit gebeurt door regelmatige inspectie
en tijdige vervanging. Ook de ANWB informatiepanelen zijn aan reparatie en vervanging toe.
Het verdient de voorkeur voor al het meubilair een
samenhangende >lijn= samen te stellen of te laten
ontwerpen, om de eigenheid van de Brielse vesting te
onderstrepen.
Essentieel voor het functioneren van de vestingwallen
als toeristisch-recreatieve voorziening is een comfortabel en duidelijk padenstelsel. Het pad op de hoofdwal
biedt hiervoor een uitstekende basis. Opstappunten
kunnen beter worden aangegeven. Er zijn een aantal
voor de hand liggende punten waar een wandeling
langs de vesting kan worden gestart of geëindigd. Op
deze punten is een overzichtskaart welkom.
Aan de buitenzijde van de vesting kan ook een wandeling worden gemaakt en zijn er uitstapjes mogelijk rond
de bastions, de ravelijnen of naar de onderkant van de
wal. Deze mogelijkheden zijn nu nog onvoldoende herkenbaar. Naast een rondwandeling op de hoofdwal zijn
één of meer routes gewenst die een aaneenschakeling
zijn van verschillende onderdelen van de vesting.
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De bastions
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Bastion I

Bastion I Molenbolwerk

De driezolder standerdmolen ‘t Vliegend Hert staat
centraal bij de verdere ontwikkeling van bastion I.
De molen is één dag in de week open als hij maalt en
op afspraak voor groepen. De graanmolen maakt deel
uit van een ﬁetsroute en is opgenomen in een folder
over agrotoerisme. De molenschuur wordt gebruikt
voor tijdelijke exposities en het schenken van kofﬁe en
thee. Het beheer wordt gedaan door een stichting met
enthousiaste vrijwilligers. Uitwerking van plannen voor
de molen vindt plaats in overleg met de stichting.
In combinatie met culturele activiteiten in de
molenschuur is uitbreiding van de openstelling tot
bijvoorbeeld het hele weekend mogelijk.
Om dit te ondersteunen kunnen producten als zelfgebakken koeken van Briels meel verkocht worden.
De buitenruimte vraagt om speelvoorzieningen die
beter bij het historische beeld passen en minder in
beeld staan.

huidige situatie

molen als landmark bij waterpoort

speelplek vraagt teveel aandacht

ruime speelweide met vrij zicht op molen
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Bastion II
Als onderdeel van het intensiveren van het gebruik van
de vesting aan de westzijde kan Bastion II als een van
de speerpunten worden ontwikkeld tot een waardevolle
attractie. Het Kruithuis op het bastion is beschikbaar
voor het huisvesten van een publieksfunctie.
Het aanbod van de Initiatiefnemers Oudheidkamer
biedt hiervoor een interessante optie. Zij beschikken
over een interessante collectie boeken, kaarten,
gravures en materiaal over archivaris en kinderboekenschrijver Johan Been. Deze collectie vormt een aanvulling op het historisch museum. Het Kruithuis is een
prima locatie voor een oudheidkamer. Het is een historische plek waar je de geschiedenis goed zichtbaar
kunt maken. Bouwkundig is het gebouw in orde, al zullen aanpassingen nodig zijn om het geschikt te maken
voor een publieksfunctie. Voor een goed functioneren is
het van belang dat de Oudheidkamer vaste openingstijden kent en in ieder geval in het weekend open is.
Het kan fungeren als slechtweer locatie voor de stadsgidsen en worden opgenomen in het rondje marktKaaivest-kruithuis-molen-Maarland-torpedisten-kapel.
Commerciële activiteiten als verkoop van reproducties
van oude kaarten en gravures en kleine horeca zijn
mogelijk om de functie exploitabel te maken.
De Oudheidkamer kan als laagdrempelige voorziening
fungeren naast het Historisch museum, waarbij er in
onderlinge samenwerking activiteiten kunnen worden
georganiseerd..
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Bastion II Kruithuisbolwerk

locatie voor oudheidkamer in kruithuis

huidige situatie

aangenaam verblijven en terras

collectie oudheidkamer wordt toegankelijk

Ravelijn Molenvest
Het ravelijn in het Molenvest, beter bekend als het
burgemeester van Wissekerkeplein, is een fraai
ensemble van woningen in jaren 30 architectuur.
Verdere ontwikkeling van dit ravelijn is vooral gericht op
behoud en versterking van het karakter als voorbeeld
van een villabuurtje op voormalige vestingwerken.
Om het gezamenlijk karakter te behouden is het
wenselijk om de bewoners in een vereniging van
eigenaren samen te brengen. Hierbij is het van belang
om de hoogwaardige inrichting met grote bomen en
hagen van de tuinen en omgeving voort te zetten, te
voorkomen dat het als parkeerplein door bezoekers van
de vesting wordt gebruikt en dat de welstandbeoordeling uitgaat van behoud van het karakter.
De Kaaipoort geeft toegang tot de stad vanaf het
ravelijn. De entree tot de stad via deze poort maakt het
beleven van de stad als vesting voelbaar. Het gebruik
van deze poort voor wandelaars kan worden vergroot.
Dit kan door bezoekers vanaf het parkeerterrein bij de
nieuwe supermarkt via het pad langs de buitenwal te
leiden naar de Kaaipoort. Bij de poort een trap komt
dan een trap die toegang geeft tot de wal waarlangs
bastion II met het Kruithuis als attractie kan worden
bereikt.
huidige situatie

kaaipoort

woningen uit jaren 30

wonen in lommerlijke omgeving
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Bastion III

Bastion III Galgebolwerk

De centrale ligging van bastion III vlakbij de winkelstraten en een belangrijke entree van de stad en de
ligging bij een nieuwe woonbuurt maakt het zeer
geschikt als speelplek, zowel voor bezoekers met
kinderen als voor kinderen die in de binnenstad wonen.
De uitdaging is een speeltuin te ontwerpen die recht
doet aan de cultuurhistorische setting. Hier ligt een
ontwerpopgave voor creatieve landschapsarchitecten
en industriële vormgevers. Met historische thema=s
zoals de militaire geschiedenis van de vesting, de
geschiedenis van de geuzen of kinderspelen in vroegere
tijden als inspiratiebron. De mogelijkheden van
combinatie van de speeltuin met een nabij gelegen
etablissement kan worden onderzocht. Het biedt de
mogelijkheid van toezicht en beheer van de speeltuin
en aan ouders de gelegenheid om te genieten in het
zonnetje van koffie met appelgebak terwijl de kinderen
ravotten.
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huidige weide

huidige situatie

verblijven en terras aan speelweide

bijzondere speelelementen

Oostdam

Oostdam

huidige situatie

toegang Oostdam

huidig straatprofiel

ruimte voor de voetganger

De entree tot de vestingstad via de Oostdam verdient
de volle aandacht. Met de realisatie van een ondergrondse supermarkt net buiten de vesting verandert
het aanzien en het gebruik van de omgeving aanzienlijk.
Een inrichtingsplan voor de omgeving tussen de Groene
Kruisweg en de vesting gaat hier richting aan geven.
Terughoudendheid is geboden bij de vormgeving.
Al te nadrukkelijke lijnen en vormen kunnen te zeer
concurreren met het lijnenspel van de vesting.
Gebruik voor manifestaties wordt hier nagestreefd
zonder het karakter als weide geweld aan te doen.
Wat parkeren betreft biedt deze locatie een goed
alternatief om parkeren op de bastions te voorkomen.
Overwogen kan worden het benzinestation en omgeving om te vormen naar een situatie waarbij het zicht op
de wallen wordt vergroot of onaantrekkelijke bebouwing
wordt vervangen door hoogwaardiger bebouwing.
Het doorkruisen van de wal kan worden gedramatiseerd
door - een bij voorkeur historisch verantwoorde opstelling van kanonnen. De aanwezigheid van een
schamele plantenbak doet hier eerder afbreuk aan dan
dat het de situatie verfraait. De stad binnengekomen
is de ruimte voor voetgangers zeer beperkt. Zeker als
bezoekers gestimuleerd worden hun auto buiten de
vesting te parkeren is verruiming van het trottoir noodzakelijk. Deze ingreep gaat ten koste van een aantal
parkeerplaatsen. Attendeer de bezoekers op de
sluisdeuren in de wal, die hier tevens zeekering was.
Vertel daarbij dat de deuren bedoeld zijn niet om de
stad van de zee te beschermen maar om te voorkomen
dat het achtergelegen land onderstroomt!
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Ravelijn Kaaivest
Het ravelijn Kaaivest wordt bewoond door mevrouw
Oosthoek die het huurt van de gemeente Brielle.
Zij verzorgt de druivenkassen en de boomgaard.
Soms ontvangt zij ook groepjes bewoners van de
Plantage. De bewoonster woont nog met plezier op het
ravelijn. Maar ze heeft ook te kennen gegeven dat het
haar op een dag te zwaar zal gaan worden. Met dat
vooruitzicht is het van belang dat de gemeente met de
bewoonster gaat onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn. Voor mevrouw Oosthoek om een geschikte
toekomstige woonplek te vinden en voor de gemeente
te onderzoeken welke nieuwe invulling het ravelijn kan
krijgen. Als eigenaar zal de gemeente er voor moeten
zorgen dat het bomenbestand gezond blijft en niet
stormgevaarlijk wordt. Het ravelijn is een eiland met
omsluitende beplanting. De verborgenheid geeft het
een karakter van een oase. Behoud van deze sfeer
dat vele verlaten en afgelegen vestingwerken typeert,
wordt als uitgangspunt voor toekomstige ontwikkeling
van het ravelijn gehanteerd. Het ravelijn zou een culturele dimensie kunnen krijgen waar kwaliteit en kleinschaligheid voorop staat. Hiervoor zou het gebied deels
toegankelijk gemaakt kunnen worden. Voorbeelden van
toekomstig gebruik die mogelijk zouden kunnen zijn,
eventueel in een mix: kleinschalige stadsherberg,
beeldentuin, tuinontwerpstudio, literaire theesalon,
kunstzinnig cursuscentrum, theaterrestaurant, galerie,
meditatiecentrum. Voor dit project zal een cultureel
ondernemer gezocht moeten worden.
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Ravelijn Kaaivest

huidige kas-atelier

huidige situatie

theetuin en galerie

beeldentuin

Bastion IV Bleykersbolwerk

Bastion IV Bleykersbolwerk
Bastion IV ligt op gelijk niveau als de aangrenzende straat en ligt vlak bij de winkelconcentratie.
Om deze redenen is overwogen dit bolwerk te
benutten als mogelijke locatie voor uitbreiding van
de parkeervoorzieningen binnen de vesting, vooral
gericht op de winkelstraten. De plannen hiervoor
zijn inmiddels echter van de baan.

huidige situatie

huidige weide

manifestaties-circus-kermis

parkeren op gras

Een intensiever gebruik als kleinschalig evenemententerrein met respect voor de kwaliteiten
van het bolwerk is goed mogelijk en gezien de
ligging in de stad een waardevolle aanvulling
op de openbare ruimte. Vanuit dat oogpunt zou
onderzocht kunnen worden of de bodem van
de binnenzijde het bastion zodanig kan worden
verstevigd, dat het geschikt is voor incidentele
evenementen en kleinschalige manifestaties, zoals
bijvoorbeeld een kunstmarkt of het blues festival.
Tussendoor zou de ruimte door de jeugd gebruikt
kunnen worden als sportveldje voor balsporten.
Wellicht dat een met kunststof platen verstevigde
grasmat of een halfverharding van grind en leem
hiertoe mogelijkheden biedt.
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Pieter van de Wallendam en Plantage
Deze tweede belangrijke entree tot de vestingstad
ligt op de overgang tussen westzijde en oostzijde.
Kenmerkend voor deze locatie is dat hier een deel van
de oude stadswallen door de vesting afgesneden zijn
en buiten de wallen zijn komen te liggen. Restanten
hiervan zijn nog zichtbaar in waterlopen bij de Plantage. De Plantage zelf is een typerend voorbeeld van
een villaparkontwikkeling zoals die bij veel steden heeft
plaatsgevonden na het slechten van de vestingwerken
aan het eind van de 19e eeuw en maakt het beeld van
de geschiedenis van vestingsteden in Nederland compleet. Het zou een grote bijdrage leveren aan het weer
verbinden van de Plantage met de vesting wanneer de
dammen in de waterpartijen vervangen worden door
bruggen, zoals al werd voorgesteld in het toeristischrecreatief actieplan Brielle-Geuzenstad van 1991.
Het doel is dit voormalige ravelijn weer als zodanig
herkenbaar te maken. Even zozeer als de villabuurt
hoort de situering van de eerste producten van de
Industriële Revolutie op de vestingwerken.
De watertoren is hiervan een fraai voorbeeld en de
halte van de stoomtram als andere 19e eeuwse
uitvinding. Deze laatste is nu in gebruik als restaurant.
Het zou van respect getuigen wanneer het busstation,
dat als opvolger van de tramlijn kan worden opgevat,
van een zelfde waardigheid zou zijn als het markante
tramgebouw. De huidige Provinciale weg ligt op het
voormalige trambaan.
Deze weg is zeer dominant vanwege het ruimtebeslag,
de barrierewerking en de toevoegingen als borden en
masten. De aanleg van een rotonde die gepland is
biedt kansen om de inpassing van de weg door de
vesting op een vanzelfsprekender wijze vorm te geven.
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Pieter van de Wallendam en Plantage
Het ontwerp daarvan moet vanuit dit oogpunt aangestuurd worden en niet alleen vanuit de verkeerstechniek. Voorwaarde voor een goede inrichting is het
integraal ontwerpen van de verschillende ingrepen.
Vanuit een samenhangend toekomstwensbeeld voor de
Plantage zou gefaseerd de uitvoering ter hand genomen
kunnen worden. Waar de bezoeker de vestingstad
binnenkomt bij het doorkruisen van de wal zou dit net
als bij de Oostdam gedramatiseerd kunnen worden.
Ook hier is aandacht gewenst voor de voetgangers.

Het ravelijn en de Plantage

uitstraling / omgeving van bebouwing in ere herstellen

huidige inrichting met dammen

nieuwe inrichting afgestemd op oorspronkelijk
ravelijn met bruggen

Bastion V Westerbolwerk

Bastion V Westerbolwerk

huidige situatie

parkachtige weide

bijzondere banken voor rust en ontmoeting

s´avonds verlicht

Bastion V is een beeldbepalend bastion dat goed
zichtbaar is vanaf de drukke Groene Kruisweg en de
entree bij de Pieter van de Wallendam. De beplanting is
markant, met de uitbundig bloeiende meidoorns.
In het groenbeheerplan is er terecht voor gekozen deze
meidoornbeplanting niet drastisch te snoeien zoals dat
uit historisch oogpunt eigenlijk wenselijk is. De binnenzijde van het bastion is vrij open met kastanjes in hoog
gras. Een bunker vormt een kleine heuvel in de punt van
het bolwerk. Passend bij de strategie om de westzijde
op een minder intensief gebruik te richten wordt dit
ruigere beplantingsbeeld gekoesterd. Het biedt ruimte
voor liefhebbers van rust en natuur en voor de jeugd is
dit bastion de uitgelezen avonturenspeelplek.
De oudere jeugd komt ook >s avonds laat graag naar
dit bastion om elkaar te ontmoeten. Ook dit gebruik
hoort bij een vesting. In overleg met de jeugd zou
onderzocht kunnen worden of door aanpassingen aan
de inrichting of beheer dit bastion nog beter zou kunnen
functioneren als eigen terrein voor de jeugd, zonder dat
de veiligheid in het gedrang komt of er overlast wordt
veroorzaakt.De verspreid opgestelde kanonnen zijn
minder goed te combineren met de ruige beplanting.
In plaats van het verspreiden van kanonnen over de
gehele vesting is een beter effect te bereiken met het
concentreren van de kanonnen op enkele plekken.
Door het plaatsen van bijzondere banken, kleurige
perken en het toepassen van verlichtingseffecten kan
het romantische karakter worden versterkt
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Bastion VI Hollebolwerk

Bastion VI Hollebolwerk

Bastion VI is een wat achteraf gelegen bastion met een
fraai uitzicht op het polderlandschap. Zoals de naam
Hollebolwerk al zegt is dit bolwerk in het midden lager
gelegen. Achter het bastion bevinden zich schoolgebouwen. Naar verwachting zullen deze gebouwen
in de nabije toekomst een nieuwe functie krijgen of
vervangen worden door woningen. In afwachting van
deze toekomstige ontwikkelingen krijgt dit bastion geen
specifieke invulling. Indien er duidelijkheid ontstaat
over de ontwikkeling van het achterland kan onderzocht
worden of dit aanleiding biedt voor aanpassingen van
de inrichting en het beheer van bastion VI.
Het open grasveld wordt benut voor sport en spel.
Op dit bastion ligt tevens de mogelijkheid een heemtuin
aan te leggen die zich verhoudt tot de vorm van het
bastion en die een bijzondere aanvulling kan betekenen
voor het totale groen-aanbod in Brielle.
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heem of kruidentuin

huidige situatie

uitzicht op omliggende velden

sportieve activiteiten

Bastion VII Oranjebolwerk

Bastion VII Oranjebolwerk
Op bastion VII bevindt zich een bouwwerk dat in
gebruik is als oefenruimte bij een aantal muzikanten.
Aangezien deze bunkers praktisch geluiddicht zijn is
dit een zeer passende vorm van gebruik. Brandveiligheid staat een intensiever gebruik met grotere aantallen bezoekers niet toe. Het is misschien mogelijk om
incidenteel open dagen te houden. Aansluitend op het
gebruik door muzikanten zou de buitenruimte als openluchtpodium ingericht kunnen worden voor muziek- en
theateroptredens. Er is onderzoek nodig hoe tegemoet
gekomen kan worden aan nieuwsgierige voorbijgangers.
De bouwkundige staat van de bunkers laat te wensen
over. Voor het bieden van meer gebruikscomfort en
voor het duurzaam behoud van de bunkers is het nodig
te investeren in waterdicht maken van muren en dak en
het aansluiten op het gasnet voor verwarming.

huidige situatie

taluds als tribunes

bestaande bunkers op bolwerk

openlucht concerten en festivals
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Ravelijn Lange Vest

Ravelijn Lange Vest

Het ravelijn in de Lange Vest is nog in authentieke
staat, compleet met de omgebogen toegangsweg tot
de stad. Dit ravelijn leent zich ervoor om gebruikt te
worden voor demonstraties van de militaire
geschiedenis van de vesting, bijvoorbeeld door opstellingen van geschut of een kampement.
Vanaf de Langepoort wordt een weids uitzicht geboden
over het open landschap en op het ravelijn
De Lange Vest is een zeer gewilde visplek en zal ook in
de toekomst als zodanig gebruikt kunnen worden.
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oud geschut in stelling brengen

huidige inrichting

huidige toegangsweg

toegangsweg bebording minimaliseren

Bastion VIII Lijnbaanbolwerk

Bastion VIII Lijnbaanbolwerk
De bunker op bastion VIII is in gebruik bij de roeivereniging en de 1 aprilvereniging. Beide verenigingen
hebben een binding met de vesting en het water en zijn
dus prima bestemmingen. Ook bij deze bunkers is een
druk publieksgebruik uit oogpunt van veiligheid niet
mogelijk. Het gebruik van de nabij gelegen kleine
bunker tussen bastion VIII en IX door de 1 april
vereniging voor opslag biedt een garantie voor duurzaam gebruik en beheer. Door beperkte openstelling in
de vorm van open dagen kan aan belangstellenden de
gelegenheid worden geboden de vestinggebouwen te
bezichtigen.
Beweiding met schapen kan een aantrekkelijke manier
zijn om onderscheid aan te brengen in het beplantingsbeeld van de vesting. Onderzocht moet worden of een
boer uit de omgeving belangstelling heeft om schapen
te laten weiden op de vesting en onder welke voorwaarden. De rustige westelijke zijde van de vesting is
hiervoor het meest geschikt.

huidige situatie

huidige begroeiing

ruimte voor de 1 april vereniging

bastion laten begrazen
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Bastion IX
Bastion IX maakt deel uit van een ouder deel van de
vesting. De afwijkende spitse vorm en de hoge muren
typeren dit bastion. Hier heeft de befaamde Noorderpoort gestaan die door de geuzen is geramd. Bastion
IX is dan ook het middelpunt van de 1 april activiteiten.
De grote bunker kan worden beklommen en biedt een
aardig uitzicht. De kwaliteit van uitvoering van de trap
en balustrade is echter niet in overeenstemming met de
belangrijke plaats die dit bastion inneemt in het geheel.
De bunker zelf is in gebruik door de 1 april vereniging.
Dit ruimere bouwwerk biedt meer mogelijkheden voor
het ontvangen van bezoekers. Het gebruik hiervan moet
worden gestimuleerd. Dit bastion verdient een hoogwaardiger inrichting en beheer. Het 1 april monument is
erg bescheiden. Hier is een kunstwerk op zijn plaats dat
het mogelijk maakt iets van de geschiedenis van deze
plek te beleven. Ook de aansluiting op de stad laat
te wensen over. Parkeervakken en heesterbeplanting
maskeren de toegang tot het bastion vanuit de straat.
Hier is een herinrichting op zijn plaats.
Door aan de buitenzijde van het bastion de verlande
rietoever af te graven komt het bastion met zijn kademuren weer in het water te staan. In het water kan hier
een ondiepte worden aangelegd als schuilplek voor vissen waar de visstand bij gebaat is.
Het dient aanbeveling om te onderzoeken of de huidige
woning op het voormalige gemaal beter aan kan sluiten
op het gebruik van het bastion.
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Bastion IX Kijkpaalbolwerk

kademuren weer zichtbaar maken

huidige situatie

huidige sitatie met entree verbeteren

historische poort zichtbaar maken

Ravelijn Prikkevest

Ravelijn Prikkevest

Het ravelijn Prikkevest is een prima locatie voor manifestaties. Hier wordt het dan ook al voor gebruikt, zoals
voor het speelstad. Om dit gebruik nog beter te kunnen
accommoderen is de aanleg van voorzieningen zoals
water, elektriciteit en sanitair gewenst. Overwogen kan
worden het water rond het Prikkevest te gebruiken als
passantenhaven.
De hoogte van de vaste brug stelt hier echter wel
beperkingen aan. Door een zorgvuldige inrichting en
beheer moet voorkomen worden dat er een rommelige
aanblik ontstaat. Dat een vesting ook een aantrekkelijke jachthaven kan zijn bewijst echter de haven
van Willemstad.

huidige situatie

strakke belijning huidige taluds

mogelijkheden tot afmeren vergroten

manifestaties en evenementen
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V. De vestingstad

Bebouwing

Militaire gebouwen
De gehele stad fungeerde als vesting. Binnen de wallen
zijn gebouwen aanwezig die een specifieke betekenis
hadden voor de vesting. Om te begrijpen hoe de
vesting functioneerde is het interessant de samenhang
met de vestinggebouwen binnen de vesting te kunnen
beleven. Wanneer deze gebouwen een publieksfunctie krijgen, zoals het Arsenaal, dat als bibliotheek in
gebruik is, of de Hoofdwacht waar een grand café in is
gevestigd, blijft dit cultuurhistorisch erfgoed beleefbaar.
Een overzicht van relevante gebouwen en hun huidige
of gewenste functie:
1. Hoofdwacht
grand café
2. Arsenaal
bibliotheek
3. Infirmerie
ouderen ontmoetingsruimte
4. Sloepenloods
boogschietvereniging
5. Provoost
galerie
6. Het Asyl
kleine huurwoningen

1.

2.
3.

4.
4.

2.
6.
3.

5.

5.

6.
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1.

De Sloepenloods
De Sloepenloods is een gebouw dat door zijn functie
voor de torpedisten nauw met de geschiedenis van
Brielle verbonden is. Het huidige gebruik door de
schietvereniging maakt dat het gebouw sterk naar
binnen gekeerd is en nauwelijks toegankelijk is.
De ligging met een hellingbaan aan het eind van het
Maarland en vlak tegen de vestingwal maakt dat het
gebouw een veel prominentere rol zou kunnen spelen
voor de bezoekers van Brielle. Vooropgesteld dat de
huidige gebruikers gelegenheid wordt geboden zich
elders te vestigen zouden initiatieven ontwikkeld kunnen worden om de Sloepenloods toe te voegen aan de
reeks van attracties, voorzieningen en bezienswaardigheden van Brielle. Daarbij zou de initiatiefgroep van
bewoners van het Maarland de kans moeten krijgen
zich aan te sluiten. Deze initiatiefgroep die al eerder
heeft zorggedragen voor de restauratie van het
zogenaamde Zakkendragershuisjes zou graag een historische werf willen exploiteren bij de Sloepenloods.
Om het herontwikkelen van de Sloepenloods tot een
goed einde te brengen is het noodzakelijk om in een
vroeg stadium culturele ondernemers te interesseren
hun creativiteit en ondernemerschap in te willen zetten
voor behoud en publiek gebruik van de Sloepenloods.
De kaders daarvoor zullen door de gemeente in overleg
met de buurt moeten worden aangegeven. Het gaat
dan over acceptabele parkeerdruk, de grens tussen
levendigheid en overlast en hoe aan te sluiten bij het
gewenste imago van Brielle. Geïnteresseerden kunnen
een ondernemersplan indienen. Voorbeelden van
mogelijke invullingen: antiekbeurs voor nautische antiquariaten, verzamelgebouw voor winkels en dienstverlening in toeristisch-recreatieve branche, kwaliteitsrestaurant met scheepsmaaltijden, hoogwaardige
vergaderfaciliteit, centrum voor historische ambachten
gekoppeld aan een werf op de helling.

Overige bebouwing
De bebouwing van de binnenstad als geheel bepaalt in
belangrijke mate de identiteit van de vestingstad.
Het karakteristieke beeld van rode pannendaken die
boven de hoofdwal uitsteken moet gekoesterd worden.
Bij nieuwbouw en herontwikkeling van bebouwing binnen de vesting moet er rekenschap van worden gegeven dat in een historische context wordt gebouwd.
Dat dit niet per definitie tot historiserende bebouwing
hoeft te leiden bewijst het nieuwe stadskantoor.
De schaal waarop gebouwd wordt, het gebruik van
historisch materiaalgebruik en de ambachtelijke bouwwijze zijn essentieel. Dit sluit eigentijdse architectuur
niet uit.
De bebouwing die grofweg in de periode 1960-1980 is
opgericht wordt gekenmerkt door minder aandacht voor
aansluiting op de historische context. Voorbeelden zijn
doorzonwoningen met grijze betonnen dakpannen in
een strokenverkaveling en flats met platte daken.
Bij verbouwing en vernieuwing die ook deze woningen
eens te wachten staat moet als doel worden gesteld
deze woningen beter te laten aansluiten bij de
karakteristieken van de binnenstad, bijvoorbeeld door:
materiaalgebruik, dakvorm, hoekoplossing of door
individualisering van de rijwoningen.
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Openbare ruimte
De inrichting en het beheer van de openbare ruimte
zijn in belangrijke mate bepalend voor de historische
sfeer in de stad. Een aantal aandachtspunten voor het
bereiken en behouden van het gewenste stadsbeeld:
Gebruik van historisch inrichtingsmateriaal; wel gebakken straatklinkers, geen betonklinkers!
*
Eenvoudige straat- en pleininrichting. Vermijd
verkeerstechnische inrichting met een over
daad aan palen, lijnen, borden en hekken.
*
Terughoudend gebruik van reclamemiddelen.
Geen schreeuwende kleuren, felle verlichting,
plastic materialen.
*
Koester het bomenbestand. Behoud bestaande
grote oude bomen en zorg dat er jonge bomen
komen die ook oud kunnen worden. Plant grote
bomen!
*
Terughoudend met straatversiering als bloembakken. Liever een beperkt aantal goed vormgegeven objecten dan spreiding van matige
elementen.
*
Gericht beleid voor kunst in de openbare
ruimte. Aansluitend op het karakter van de
stad.
*
Het straatbeeld niet laten overheersen door
geparkeerde auto=s.
*
Zorgvuldig aanlichten van gebouwen en wallen
accentueert het historische stadsbeeld.
*
Bijzondere aandacht verdienen de havens in de
binnenstad. De aanwezigheid van water met
bootjes verlevendigt het stadsbeeld.
*
Wees zuinig op de objecten die uitdrukking
geven aan de haven en scheepsactiviteiten,
zoals ophaalbruggen, loskranen, bolders en
steigers.
*
Historische schepen verdienen de voorkeur bij
het toewijzen van ligplaatsen.
*
De lage heesterbeplanting op enkele plaatsen
langs de kades doen afbreuk aan het
historisch stadsbeeld en onttrekken het water
aan het zicht. Omvorming naar grastaluds ver
dient de voorkeur.
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details voor de openbare ruimte

huidige situatie winkelstraten

huidige sitatie beplanting langs water

taludbelijning versterken door ander groengebruik

Realisatie
Het doel van deze visie is om voor langere tijd richting
te geven aan de ontwikkeling van de vesting.
Daadwerkelijke realisatie van de denkbeelden vereist
een vervolgproces met duidelijk afgebakende taken en
verantwoordelijkheden. In dit proces zijn verschillende
activiteiten te onderscheiden: koppeling aan projecten,
initiatieven vanuit de visie en beheer.
Koppeling aan projecten.
Op verschillende plekken in Brielle worden activiteiten
ondernomen of voorbereid die grote invloed hebben
op het functioneren en beleven van de vesting of die
kansen bieden om verbeteringen aan de vesting te
realiseren. Aangezien hier vaak sprake is van een
rijdende trein heeft het de hoogste prioriteit om deze
projecten alsnog aan te sturen vanuit de visie op de
vesting. Vanuit het besef dat niet al het werk kan
worden stopgezet maar dat een inhaalslag veel kan
opleveren voor de vesting. Concreet gaat het om de
volgende projecten:

Initiatieven vanuit de visie.
In de visie worden meerdere aanbevelingen gedaan
voor ontwikkeling van de vesting. Niet alle voorstellen
kunnen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Er is onderscheid tussen heel concrete voorstellen waar reeds
draagvlak, budget of initiatiefnemers voor zijn en meer
abstracte voorstellen die om een andere uitwerking
vragen. De meeste voorstellen kunnen door de gemeente zelf worden gerealiseerd. Voor een aantal is
medewerking van of samenwerking met een andere
partij noodzakelijk. Vanwege hun belang voor de
vesting en de mogelijkheid of noodzaak om spoedig
tot actie te komen ligt de prioriteit bij:
*
*
*
*
*

1.
2.
3.
4.
5.

Supermarkt aan de Kaaivest
Rotonde op ravelijn bij Pieter v.d. Wallendam
Herontwikkeling jachthavens
Ontsluiting Meeuwenoord
Herontwikkeling schoolcomplexen

*
*

*
Het voorstel is om de inbreng van de visie bij deze
projecten te garanderen door het aanstellen van een
supervisor. Deze heeft vooral als taak om in de geest
van de visie kansen te benutten en verbeteringen te realiseren. Afhankelijk van de fase waarin het project zich
bevindt kan de supervisor zijn inbreng leveren in
de vorm van:
- Aanvullen programma van eisen en opdrachten aan
bureau=s.
- Bijwonen van ontwerpteamoverleg.
- Beoordelen van (schets)ontwerpen.
- Concrete schetsvoorstellen of alternatieven maken.

*
*
*

Ontwikkeling kruithuis (bastion II); initiatief
groep Oudheidkamer.
Ravelijn Kaaivest; route uitstippelen naar
nieuw gebruik
Bastion III; thematische speeltuin
Bastion IX; Opwaardering 1 april monument
en entree.
Herontwikkeling Sloepenloods (in overleg
met Maarland-groep).
Promotie Brielle; positionering.
Coördineren en regisseren van het gebruik
van de vesting zoals evenementen met een
cultureel en/of historisch aspect.
Nieuwe informatieborden en banken op de
vesting.
Verbeteren relatie met waterfront en haven
bastion (samen met campingexploitant).
Entrees tot de stad verbeteren (Langepoort,
Oostdam en Pieter v.d. Wallendam).
Strategie voor het verdere agrarische
gebruik van het schootsveld

Beheer
Regelmatig worden er aan de vesting onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Voor de aansturing van het
regelmatig onderhoud van de beplanting is een beheer
plan opgesteld. Beheer is echter meer dan dagelijks
onderhoud. Ook herinvesteringen en renovaties zijn
vereist. Tijdige renovatie voorkomt erger op lange
termijn.
De volgende onderdelen vragen de aandacht:
*
*
*
*
*

Trappen tegen de taluds.
De bovenzijde van de wal verzakt door
gewicht van maaimachines.
Verlanding van water, met name bij bastion IX.
Oeverbeschoeiingen.
Renovatie van bouwwerken, met name op
bastion VII.

Een voorstel met beheeraspecten is ook het vervangen
van de heesterbeplanting langs het Zuiderspui door
grastaluds. Gezocht moet worden naar een beheerbare
vorm.
Voor de langere termijn wordt een herinvesteringsprogramma opgesteld voor renovaties en groot onderhoud
om kostbare grootschalige restauratie op termijn te
voorkomen.

In een prioriteitenlijst wordt aangeven welke voorstellen tot realisatie het meest wenselijk zijn. De gekozen
voorstellen moeten uitgewerkt worden tot projecten,
compleet met een plan van aanpak, budget, planning
en projecttrekker. De supervisor wordt betrokken bij
de planontwikkeling.
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Verkenningen
1 verkenning

Ruimtelijk Planconcept
De vesting Brielle is meer dan alleen het stelsel van grachten en wallen met bastions rond de stad. Om de vesting te kunnen begrijpen en waarderen is het nodig
om het complete systeem van de vesting in de plannen te betrekken. De visie op de
positionering geeft zowel richting aan het te realiseren programma als de vorm en de
sfeer waarin dat zou moeten gebeuren.
De ruimtelijke uitwerking om tot voorstellen voor inrichting en beheer te komen is als
volgt ingedeeld:
I. De verdedigingslinie Brielle - Hellevoetsluis.
II. Het schootsveld; het vrije veld direct achter de wallen.
III. Het buitendijks gebied; de aansluiting met de havenmond op het Brielse Meer.
IV. De vestingwal; het stelsel van wallen, grachten en bastions rond de oude stad.
V. De vestingstad; de bebouwing binnen de vestingwallen.

I. De verdedigingslinie Brielle - Hellevoetsluis.
Naast de vesting Brielle kent het eiland Voorne meerdere vestingwerken die deel
uitmaken van de =Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet= als onderdeel van vesting Holland. Ter verdediging van aanvallen uit zee werd omstreeks 1880
een linie van vestingwerken aangelegd tussen Brielle en Hellevoetsluis. De kleinere
vesting Hellevoetsluis diende vooral als vlootbasis en kent in tegenstelling tot Brielle
nauwelijks stedelijke bebouwing binnen de wallen.
De afdamming van het Haringvliet heeft een belangrijke impuls gegeven aan de
ontwikkeling van Hellevoetsluis tot een populair watersportcentrum. Brielle is meer
gericht op de kleine watersport op het Brielse meer. Zo vullen Brielle en Hellevoetsluis elkaar goed aan. De vestingsteden kunnen meer gebruik maken van elkaars
nabijheid door naar elkaar te verwijzen.
Ook de 35 kilometer lange Voornse Vestingroute tussen beide vestingen kunnen
beide steden meer promoten. Onderweg verwijzen objecten in het landschap naar
de militaire geschiedenis van de Stelling. Fort Noorddijk ten noorden van Hellevoetsluis, Fort Penserdijk ten zuiden van Brielle en het Steenen Baak op de noordelijke
punt van het eiland Voorne maken deel uit van deze route. Ook elementen uit een
nog ouder militair verleden, zoals de ruïnes van burchten op Voorne waar Jacoba van
Beieren jaren heeft gewoond en Heenvliet vertellen verhalen over de geschiedenis
van het strategisch gelegen eiland.
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In het tweede deel Verkenningen staan de analyses die de
toekomst verder onderbouwen. Naast een historische en
ruimtelijke verkenning komen hier ook de andere vesting
steden, de bestaande beleidsplannen en bovenal de interviews met belanghebbenden aan bod.

Historie

In de geschiedenis van Brielle speelt water vanaf het
eerste begin een belangrijke rol. Over de legendarische
geschiedenis van Brielle is al veel geschreven.
Van belang voor de toekomstvisie voor de vesting is
vooral de lijn die kan worden ontdekt in de
ontwikkelingsgeschiedenis vanaf het eerste begin tot
aan het heden. De vesting is niet alleen het product van
een vestingbouwer, maar het resultaat van een eeuwenlange interactie tussen verschillende factoren. Juist die
gelaagdheid maakt de geschiedenis interessant.
Niet de eenduidige clichés maar de complexe genuanceerde werkelijkheid willen we als basis kiezen voor een
toekomstvisie. Het besef dat geschiedenis geen
objectieve exacte kennis levert wordt nog het best
geïllustreerd door de verschillende beelden die nu nog
worden geschetst van de geuzen die Brielle zo beroemd
hebben gemaakt. Waren het vrijheidsstrijders of
terroristen om in hedendaagse termen te spreken.

3 verkenning

Twee dijkdorpen groeien uit tot een stadje
De oorsprong van Brielle ligt waarschijnlijk in het midden van de 13e eeuw, toen het vissersdorpje Maerlant
ontstond langs de rivier de Goote aan de Oostelijke dijk
van de Oostvoornse polder. Grenzend aan dit dorp werd
Den Nieuwen Briel gesticht, waarschijnlijk nadat Den
Ouden Briel door de golven verzwolgen was.
De beide dorpen Maerlant en Brielle groeiden in de
strook tussen de oude dijk. Nog steeds is de dijk als
een verhoging in de stad herkenbaar.
Met het ontwikkelen van de scheepvaart ontwikkelde
de dorpen zich door hun gunstige ligging aan de
monding van de Maas tot een levendige handelsplaats.
Dit leidde tot het verlenen van stadsrechten in 1330.
Dat de stad floreerde blijkt nu nog uit de monumentale
Sint Catharinakerk, waarvan met de bouw in 1417 werd
gestart. In de 15de eeuw werd de fortificatie van Brielle
aanzienlijk verbeterd. De kaart die Jacob van Deventer
in 1555 van Brielle maakte, toont de muren en de
gracht rond de stad.
Met de afdamming van de Goote eind 15e eeuw begon
de verzanding van de haven en daarmee de achteruitgang van de betekenis van Brielle als haven. Oorlog,
stadsbrand en een vervallen haven bracht de stad in
financiële moeilijkheden.

De eerste vrije stad
Na de beeldenstorm in 1566 werden Spaanse soldaten
van Philips II in de Nederlanden, dus ook in Brielle
gelegerd. Het begin van de Tachtigjarige Oorlog (15681648). Het was de 1e april van 1572 dat een vloot van
geuzen onder leiding van Lumey door een storm de
maasmond was opgedreven en voor Brielle voor anker
ging. Zij wilden Brielle als aanvoerbasis gaan gebruiken. Het overrompelde stadsbestuur ging in onderhandeling met de Watergeuzen. Omdat dit te lang duurde
besloten ze >s avonds aan wal te gaan. Een groep trok
via de Zuidpoort binnen, een andere rammeide de
Noordpoort. Zonder veel weerstand was de stad snel
veroverd. Op 5 april volgde de tegenaanval van de
Spanjaarden die vanuit Utrecht waren toegesneld en
zich opstelden voor de Zuidpoort.
Door het openzetten van een sluis stroomden het water
de Nieuwlandse Polder in waarop de Spanjaarden in
paniek vertrokken. Vanaf dat moment fungeerde Brielle
als geuzenbasis. Eeuwen later nog heeft deze
gebeurtenis een mythische betekenis die wordt
gebruikt om de vrijheidlievendheid en moed van ons
kleine volk te illustreren. De 1 april viering die nog
jaarlijks in Brielle wordt gehouden is hier een weerslag
van.

De geuzenstad werd verstevigd en in oostelijke richting
uitgebreid naar het huidige Slagveld en Scharloo, waar
een soort industriewijk ontstond. Omdat de oude haven
was verzand werd de geul van de vroegere Goote uitgediept tot een nieuwe haven. In 1694 werd het besluit
genomen de verdedigingswerken van Brielle drastisch
te verbeteren. Om de stad beter te kunnen verdedigen
werd besloten de stad aan de zuidzijde in te krimpen.
Hiermee verandert de stad van een langwerpige in
een stervorming vesting. De vesting is niet langer een
stedelijke maar een nationale aangelegenheid met als
taak de monding van de Maas te beschermen tegen
invallen.

verkenning 4

Garnizoensstad
Van een levendig handelsstadje is met het verzanden
van de haven geen sprake meer. De vestingwal zit als
een ruime jas om het stadje, dat nauwelijks groeit.
Tot in de 19e eeuw blijft Brielle een rol houden als
militaire vesting en garnizoensstad. Als gevolg van de
Vestingwet van 1874 maakt Brielle deel uit van de
Vesting Holland. In 1882 werd het laatste garnizoen
opgeheven. Tot in de 20e eeuw blijft de vesting als
defensiegebied in eigendom bij Domeinen. En zijn grote
delen niet toegankelijk. In de Tweede Wereldoorlog zijn
door de Duitse bezetter bunkers gebouwd in de
vesting. In de jaren zeventig wordt een grootscheeps
restauratieplan uitgevoerd om de vervallen vesting
weer te doen herleven. Daarbij worden ook bouw
werken die niet oorspronkelijk tot de vesting behoren,
zoals de Duitse bunkers, gesloopt.

5 verkenning

Recreatieve woonstad.
Een tramlijn over Voorne verbond Rotterdam met de
kust. Net als Oostvoorne wordt Brielle snel bereikbaar
en daarmee een aantrekkelijke woonstad voor beter
gesitueerden die zich buiten de stad willen vestigen.
De tramhalte die is aangelegd op het voormalige
ravelijn bij de Zuidpoort herinnert nog aan deze tijd,
evenals de riante villabuurt die direct grenzend hieraan
is ontstaan. Met de aanleg van de Nieuwe Waterweg
verloor Brielle zijn betekenis als haven- en handelsstad
geheel. De Rotterdamse haven breidde zich westwaarts
uit, met de aanleg van de Maasvlakte Brielle passerend. Met de afdamming van de Brielse Maas werd de
laatste verbinding met de zee afgesloten. De aanleg
van het recreatiegebied de Brielse Meer leverde een
nieuwe impuls in de ontwikkeling als recreatieve stad.
De stad Brielle breidde zich in noordelijke en zuidelijke
richting uit met behoud van de vesting en met behoud
van het vrije schootsveld in oostelijke en westelijke
richting. In noordelijke richting breidt de stad in de
jaren >50 en >60 uit met een bescheiden woonbuurt
Meeuwenoord en met recreatieve voorzieningen zoals
sportvelden, jachthavens en een camping. De havenbatterij wordt hierbij geheel opgenomen in de camping
De Meeuw. Milieuzonering ten opzichte van het
Botlekgebied staat verdere ontwikkeling als woonstad
in noordelijke richting in de weg.

Voor de jachthavens wordt gezocht naar
herontwikkelingsmogelijkheden in combinatie met
verblijfsaccommodatie.
In zuidelijke richting worden vanaf de jaren >50 in opeenvolgende perioden aansluitend op de villabebouwing
uit het begin van de 20e eeuw nieuwe woonbuurten
ontwikkeld. Van west naar oost ontstaan zo de wijken
Rugge, Zuurland, Kleine Goote en Nieuwland.
Het Spui is als relict van de vroegere Goote waar
Brielle aan is ontstaan opgenomen in de nieuwe stadsuitbreiding als een structurerend landschappelijk
element. De bedrijvigheid verdwijnt uit de binnenstad
en krijgt in Seggelant een aparte vestigingsplaats langs
de Groene Kruisweg, die langs het tracé van de voormalige trambaan is gelegd. De terreinen die in de
binnenstad vrijkomen door het vertrekken van bedrijven
worden herontwikkeld tot nieuwe binnenstedelijke
woonbuurten. Ook de komende jaren zal dit proces zich
naar verwachting voortzetten wanneer de schoolcomplexen uit de binnenstad worden overgeplaatst naar een
locatie in de uitbreidingswijk Nieuwland.
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Ruimtelijke verkenning

Binnen de vesting

De vesting Brielle is ruimtelijk te onderscheiden in de
volgende onderdelen:

Kwaliteiten
* Samenhangend historisch beeld van overwegend
kleinschalige gebouwen met rode pannendaken.
* Levendig, niet alleen toeristisch-recreatief maar ook
als voorzieningencentrum voor eigen bevolking.
* Zeer veel monumenten, deels aan vesting gerelateerd
(hoofdwacht, infirmerie, provoost, arsenaal, sloepen
loods), vaak met hedendaagse functie (bibliotheek,
grand café, galerie). Ook andere historische bebouwing wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe functie,
zoals bij de voormalige scheepshelling aan het eind `
van het Zuidspui.
* De aanwezigheid van water met schepen brengt veel
levendigheid en fraaie doorzichten in de stad.
Het gebruik van de kades kan nog verder ontwikkeld
worden.
* Inrichting van de straten en pleinen doet recht aan
historische sfeer (eenvoudige straatprofielen,
gebakken straatklinkers, passend straatmeubilair).
* Boombeplanting langs grachten en op binnenterreinen
levert aantrekkelijk contrast met de stenige straten
en pleinen.

Verbeterpunten
* Bebouwing uit periode 1960-1980 onderscheidt zich
niet van uitbreidingswijken uit deze periode. In stijl en
materiaalgebruik draagt deze bebouwing niet bij aan
de identiteit van de binnenstad als historische kern.
* Een aantal historische gebouwen moet nog worden
opgeknapt (Turfschuur) of een meer publieke functie
krijgen (sloepenloods).
* Heesterbeplanting op een aantal kades onttrekt het
water en schepen aan het zicht en doet afbreuk aan
het historische stadsbeeld. Omvorming tot grastaluds
of stenen kades is gewenst.
* Het parkeerterrein achter de Catharijnekerk doet
afbreuk aan het monumentale zicht op de kerk vanaf
de vestingwal.
* De concentratie van afgesloten schoolterreinen langs
de westrand van de vesting vormt zowel ruimtelijk als
functioneel een barrière tussen de wal en de stad.
* Het parkeerterrein bij Albert Heyn levert geen
aantrekkelijk uitzicht vanaf de wal bij bastion III.

kwaliteiten

verbeterpunten

1. De middeleeuwse stad die door de vestingwal
omsloten is met daarin aan de vesting gelieerde
gebouwen.
2. De vestingwerken zelf met hoofdwal, gracht,
bastions en ravelijnen
3. Het buitendijks gebied met havenbatterij
4. Het schootsveld
5. De positie op het eiland Voorne
Per onderdeel zijn de ruimtelijke kwaliteiten verkend
voor zover die betrekking hebben op de vesting. Een
samenvatting hiervan wordt weergegeven door het benoemen van de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten en
knelpunten. Bij kwaliteiten wordt in de visie gestreefd
naar behoud en verdere ontwikkeling. De knelpunten
vragen verbetering.
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Vestingwal
De vestingwerken zelf zijn al uitvoerig beschreven bij
de restauratiewerkzaamheden begin jaren >70. Voor de
beplanting wordt parallel aan het opstellen van deze
visie een renovatieplan opgesteld. Deze plannen
worden op elkaar afgestemd door tussentijds te overleggen.
Algemene verbeterpunten:
Naast renovatie van de beplanting zijn ook andere
onderdelen van de vestingwal aan renovatie of opwaardering toe. Een aantal bouwwerken moeten bouwkundig
worden verbeterd uit oogpunt van behoud en nieuw
gebruik. Inrichtingselementen als bankjes, trappen en
informatiepanelen verkeren in slechte staat.
Voor de visievorming is het van belang inzicht te krijgen
in het transformatieproces van de vesting zoals dit in
feite al aan de gang is. De vestingwal zelf is een autonoom, vanuit militaire inzichten ontworpen, stervormig
ovaal. De militaire functies als kruithuis en bomvrij
wachthuis kregen vanuit militaire inzichten een plaats
op de vesting. Delen van de vesting zijn lange tijd
zelfs ontoegankelijk geweest voor bewoners. Met het
verliezen van zijn militaire functie is de interactie tussen
vesting en stad gegroeid.
Het meest ingrijpend is dat gebeurd bij de voormalige
Zuidpoort. Om de ontsluiting van de stad te verbeteren
is de poort gesloopt en is de brug vervangen door een
dam. Het ravelijn is opgeofferd voor een tramlijn met
halte, later vervangen door een provinciale weg en
busstation. In dit gebied zijn de contouren van de historische vesting het moeilijkst te beleven.
Ook ingrijpend is de transformatie van het ravelijn bij
de Kaaipoort tot villabuurtje; het van Wissekerkplein.
Door de zorgvuldigheid en kleinschaligheid van deze
ingreep is de vesting hier nog steeds herkenbaar.

beheersplan voor de wallen van BTL.
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Verder heeft zich een transformatie afgespeeld van het
gebied tussen de oorspronkelijke stad en de hoofdwal.
Door de ruime jas die de vesting jarenlang was (door
de jarenlange stagnatie van de groei van de stad) is
de stad vanaf eind 19e eeuw eerst richting de vesting uitgebreid voordat de sprong over de vesting werd
gemaakt. Wellicht door de bescheiden groei zijn de
vestingwerken niet zoals bij vele andere vestingsteden
gesloopt of omgevormd tot stadspark. Het resultaat
van de spreiding van militaire voorzieningen langs de
vesting en van de interactie die heeft plaatsgevonden
tussen stad en vestingwal is een aaneenschakeling van
verschillende condities. In hoofdlijnen kan daarbij de
volgende zonering worden onderscheiden:
1. De oostrand
Nadat zich hier eerst de toenmalige stadsrandverschijnselen vestigden zoals de gasfabriek, is dit gebied
recent ontwikkeld tot een woonwijk met een stedenbouwkundige opzet en architectuur die aansluit bij het
historische karakter. De aanwezigheid van voorzieningen (stadskantoor, supermarkt), de nabijheid van de
hoofdwinkelstraat en de aanwezigheid van een
hoofdontsluiting (Oostdam) maakt dat dit deel van
de vesting zowel voor bewoners als bezoekers zeer
centraal ligt. Een molen en een kruithuis op de bastions
en het fraaie uitzicht over het open landschap aan de
oostzijde maken dit deel aantrekkelijk voor een korte
wandeling.
Langs de buitengracht vormt een landelijk weggetje
een aantrekkelijke route die aansluit op het recreatiegebied langs het Brielse meer. Het gebied tussen
Oostdam en de provinciale weg tot aan het Spui wordt
heringericht, waarbij een ondergrondse supermarkt en
parkeerdak worden geïntegreerd. De route langs de
gracht blijft behouden. Veel aandacht wordt gevraagd
voor de terreininrichting na voltooiing van de bebouwing. Het streven is een manifestatieterrein aan te
leggen dat tevens als weide wordt gebruikt. Het inrichtingsplan bevat een vrij nadrukkelijk vormgegeven as,
die abrupt wordt beëindigd en eerder concurreert met
de vormen van de vesting dan dat het erop aansluit.
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2. De zuidrand
Doordat de vesting een deel van de stad afsneed
grenst de oude bebouwing hier direct aan de wal.
Aan de westzijde echter bevindt zich een woonbuurtje
uit de jaren >60 en >70. Positief is dat er enige ruimte
met groen en een sloot is gespaard tussen wal en
woonbuurt. Zoals al is beschreven bij de binnenstad
sluit dit buurtje niet aan bij de karakteristiek van de
binnenstad.
Het zuidelijk deel biedt tevens een hoofdtoegang tot de
stad, aansluitend op busstation en provinciale weg.
De aanleg van deze ontsluiting heeft er ook toe geleid
dat hier de vesting zelf minder goed te beleven en niet
historisch is. Het tramhuis dat nu als Chinees restaurant fungeert, getuigt van een meer recente historie.
Door de inrichting van de directe omgeving komt dit
bouwwerk echter niet tot zijn recht.
Nieuwe ingrepen in de vorm van de aanleg van een
rotonde staan in het verschiet. Iedere aanleiding moet
worden benut om deze situatie te verbeteren.
Kortsluiting van de wandelroute langs de oostelijke
en westelijke buitenrand van de vesting moet in het
zuidelijk deel worden verbeterd, met tevens aansluiting
op de route in zuidelijke richting langs het Spui.

poort naar vissteiger
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huidige situatie “hoofdtoegang”

3. De westrand
De westrand is door de aanwezigheid van een scholenconcentratie en de afstand tot voorzieningen een
minder bezocht deel van de vesting. Het uitzicht op het
open landschap maar ook naar binnen toe op de
Catharijnekerk is indrukwekkend maar ook kwetsbaar.
De invulling van de buitenruimte tussen wal en kerk
doet afbreuk aan het uitzicht, terwijl in het buitengebied
kassenbouw de openheid van het landschap ondermijnt.
In het noordelijk deel van de westrand sluit de stad met
meer recente nieuwbouw aan op de vesting.
Waar de nieuwbouw met parkeerterreintjes is georiënteerd op de vesting leidt dit tot minder kwaliteit dan
wanneer de parkeervoorzieningen zijn opgenomen in de
bouwblokken.
Aan de westrand biedt de Langepoort een oorspronkelijke toegangspoort tot de vestingstad via het ravelijn.
De markering met borden en verkeersmiddelen doet
echter afbreuk aan het beleven hiervan. Het weggetje
langs de buitengracht is langs de westrand heel
aantrekkelijk en wordt door veel mensen gebruikt voor
wandelen, fietsen, skaten en vissen. Een deel van de
oeverzone tussen bastion XIII en IX wordt als natuurgebied beheerd vanwege de bijzondere moeras- en
oevervegetatie.

4. De noordrand
Aan de noordrand grenst de vesting tussen de twee
zware beren aan bastion II en IX en aan het voormalige
buitendijkse gebied. Het was dus tevens zeewering.
Bastion IX speelt een belangrijke rol in de geschiedenis
doordat hier de fundamenten staan van de Noordpoort
die door de geuzen in 1572 is geramd. Ruimtelijk vormt
dit bastion geen hoogtepunt en zijn er vele verbeterpunten. Er is geen goede aansluiting op het stratenpatroon. Die wordt te veel bepaald door parkeerplaatsen en heesters. Behalve dat het ontbreekt aan
een aansprekend monument is de beklimming van de
bunker op het bolwerk provisorisch vormgegeven.
Ook de afscherming van de privé-woning op het gemaal
doet afbreuk aan het beeld. Het zicht op de imposante
kademuur van het bastion gaat deels verloren door verlanding van het water. Een berging in het talud van de
hoofdwal ontneemt het zicht en is doelwit voor graffiti.
In het noordelijk deel bepaalt water nadrukkelijk het
beeld. In de buurt van de voormalige waterpoort is
er zicht naar buiten richting Brielse Maas en zicht
naar binnen richting Zuiderspui, Maerlant en over de
buitengracht. Met name het zicht naar buiten verdient
verbetering. Het beeld wordt voor een belangrijk deel
bepaald door jachthavens in verval.
De wallen die in vestingtermen enveloppen heten,
typeren de rand van de buitengracht. De westelijke
enveloppe biedt een aantrekkelijk wandelpad dat
aansluit op het weggetje langs de westrand en de oude
dijk die naar het westen leidt. Door verlanding van het
water dreigt de strakke vorm van de enveloppe verloren
te gaan. De oostelijke enveloppe is minder toegankelijk.

huidig gebruik

huidige woning op gemaal
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Buitendijks gebied en haven
De havenbatterij en het oostelijk gebied.
Van het buitendijks gebied maakt de havenbatterij deel
uit van de Brielse vesting. De havenbatterij is
opgenomen in camping de Meeuw. De vestingbouwwerken zijn in gebruik als accommodaties voor de
camping. Boven op de wal van het batterij is tevens een
restaurant gebouwd, van waaruit een fraai zicht over
het Brielse meer wordt geboden. De gracht rond de
havenbatterij wordt gebruikt voor plezier- en woonboten terwijl de ruimte tussen de batterij en het Brielse
meer en de haven met stacaravans is bezet.
In zuidoostelijke richting van de havenbatterij bevindt
zich de camping. Het gehele terrein sluit aan op het
recreatieterrein langs de oevers van het Brielse meer.

Veerplein en westelijk gebied.
Het westelijk buitendijks gebied herbergt de woonbuurt Meeuwenoord, sportvelden en jachthavens.
Als onderdeel van het Toeristisch-recreatief actieplan
Brielle-Geuzenstad van 1991 is als waterfront een plein
ontwikkeld aan het eind van de Meeuwiszoonweg.
De doelstelling was dit plein als het terras van Brielle
aan het Brielse meer te laten zijn met een stedelijke
uitstraling. Hoewel de aanleg van dit plein ontegenzeggelijk een verbetering heeft opgeleverd moet ook
geconstateerd worden dat de oorspronkelijke doelstelling nog niet volledig gehaald is. Als entree van de stad
per fiets/voetveer heeft dit plein nog niet de kwaliteit
van een waterfront die daarbij hoort.

De recreatieve functie van de havenbatterij waarborgt
een publiek gebruik en duurzaam behoud.
Er zijn een aantal verbeterpunten aan te wijzen:
* De entree van het terrein met slagbomen is niet
uitnodigend voor niet-camping gasten om het terrein en
de havenbatterij met het restaurant te bezoeken.
* De privatisering van de oevers met stacaravans
maakt het voor bezoekers onmogelijk om gebruik te
maken van de oevers en het strand. Bovendien wordt
de aanblik van Brielle vanaf het water gedomineerd
door stacaravans, waardoor de presentatie van Brielle
aan het water geen weerspiegeling is van wat Brielle te
bieden heeft.

Het oude veerplein vormt een charmant ensemble van
bebouwing en beplanting met een riante steiger die
helaas niet meer wordt gebruikt. Verspreide uitgaansgelegenheden en verblijfsrecreatie en leegstaande
jachthavens in afwachting van herontwikkeling completeren de indruk dat dit gebied om een integrale aanpak
roept. Het ligt niet binnen de opdracht van deze visie
om hier diep op in te gaan. Wel moet onderkend worden
dat het uitbouwen van het gebruik van de vesting niet
los gezien kan worden van herontwikkeling van het
waterfront van Brielle als vesting aan het water.
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Schootsveld
Om als stad levensvatbaar te blijven was uitbreiding
buiten de vestingwerken onvermijdelijk. Er is daarbij
gekozen de uitbreiding te doen plaatsvinden ten zuiden
van de provinciale weg. Hierdoor is het vrij schootsveld ten oosten en ten westen van de stad grotendeels
intact gebleven, hetgeen als een unieke kwaliteit mag
worden genoemd.
Oostelijk schootsveld
Het oostelijk schootsveld van polder Nieuwland is
tamelijk smal. Het ligt ingeklemd tussen de Maasdijk
met de daarachter gelegen recreatiebossen en de
uitbreidingen van Brielle ten zuiden van de Provinciale
weg. De verspreide bebouwing langs noordzuid lopende
landbouwweggetjes in het open gebied doet nog geen
afbreuk aan de openheid. Zorgelijk is het wanneer agrarisch gebruik plaats maakt voor andere bedrijfsvormen
als opslag en glastuinbouw.
Een verbeterpunt dat de aandacht vraagt is de
ontwikkeling van bedrijfsterrein Seggelant langs de
provinciale weg tussen de N57 en de Nolle. Niet al
te hoogwaardig ingerichte bedrijfskavels bepalen de
eerste indruk van Brielle komend vanaf de afslag van
de N57. Met de ontwikkeling van bos- en recreatiegebied in de Nieuwe Ondernemingspolder, waarvan het
Vrijheidsbos in ontwikkeling is, kan Brielle zich beter
profileren als een recreatieve stad. Dit komt nu nog
nauwelijks in beeld.
Westelijk schootsveld
De polder Klein-Oosterland ten westen van de vesting
heeft een grotere maat, waardoor het contrast van de
stad met de openheid tot aan het Steenen Baak hier
groot is. De glastuinbouw die hier echter verspreid
ontstaat, vormt een regelrechte bedreiging van die
openheid, evenals marginalisering in de vorm van volkstuincomplexen.
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Regionale context
Het duo-eiland Voorne-Putten is het door water
natuurlijk begrensde gebied waar Brielle vanouds een
hoofdrol speelde. Deze historisch eenduidige constellatie is echter complexer geworden:
* Door de vele bruggen en dammen is de beleving van
het eiland als ruimtelijke eenheid sterk achteruitgaan.
* Het Kanaal door Voorne vormt binnen het eiland een
verdeling.
* De stad is in omvang overvleugeld door de groeikern Spijkenisse terwijl ook Hellevoetsluis geen
onbetekenende stad is.
* De nieuwe infrastructuur leidt tot een schaalvergroting met als nieuwe eenheden de Europoort,
Rotterdam en de Zeeuws/Zuid-Hollandse delta.
De nieuwe positie van Brielle is meer die van >culturele
hoofdstad=, met een hoofdaccent op de cultuurhistorie.
De centrale ligging aan het omvangrijke recreatiegebied
de Brielse Maas is nog nauwelijks benut en ruimtelijk
nog niet zichtbaar gemaakt.
De nabijheid van de Europoort leidt tot een scherp
contrast tussen het zakelijke karakter van de Europoort
en het cultuurhistorische en recreatieve karakter van
Voorne. Gezocht moet worden naar een positieve
wisselwerking:
* Voorne kan voor de Europoort van betekenis zijn voor
business meetings (conferenties, hotels, ontspanning)
en als hoogwaardig woongebied voor kaderpersoneel.
* De fascinerende schoonheid van de grote schaal van
de Europoort kan onder de aandacht worden gebracht
bij recreanten en toeristen, evenals de specifieke
recreatiemogelijkheden in het gebied zoals parasailing.
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De landschappelijke en stedelijke ontwikkeling op
Voorne-Putten leidt tot een aantal zones:
* Een recreatieparklandschap langs Brielse Meer en
Bernisse met plannen voor uitbreiding in de
Ondernemingspolder.
* Het kust en duinlandschap en Oostvoornse meer met
een mix van natuur, recreatie en recreatief wonen.
* Een open agrarisch landschap.
Recreatie is voor het eiland als geheel een belangrijk
ontwikkelingsthema (Park-Eiland). Het open agrarisch
landschap is hierbij wellicht het meest kwetsbaar.
Omdat openheid al bij een beperkte bebouwing of
beplanting verloren gaat en omdat de levensvatbaarheid van de akkerbouw en melkveehouderij onder grote
druk staat. Opkomst van glastuinbouw en verspreide
bedrijfsontwikkeling heeft een grote invloed op de
ruimtelijke kwaliteit van dit middengebied.
De 35 kilometer lange Voornse-Vestingroute verbindt
de attracties van Brielle en het Brielse Meer met die
van de kuststrook, Hellevoetsluis en het open middengebied. Deze route maakt onderdeel uit van het systeem van lange afstandswandelingen; LAW 5-1 ofwel
GR 5 Noordzee - Rivièra.

Andere vestingen en monumenten
Brielle maakt met 15 andere vestingen deel uit van
het vestingstedenverband. Doel van dit verband is het
gezamenlijk promoten van vestingsteden als levend
cultuurhistorisch erfgoed. Een gemeenschappelijk
verleden als militaire vesting en de gemeenschappelijke
zorg voor het behoud en ontwikkeling van het ruimtelijk
erfgoed is wat de vestingsteden bindt. Naast de overeenkomsten zijn er ook veel verschillen. Bijvoorbeeld in
omvang, gaafheid en aard van de vestingwerken.
Iedere vestingstad profileert zich binnen de vestingsteden als geheel met een unieke mix van cultuurhistorische en toeristische elementen. Brielle bijvoorbeeld
profileert zich als geuzenstad met een van de best
compleet bewaard gebleven vestingwerken.
Andere vestingsteden, maar ook beheerders van andere
al dan niet militaire monumenten zoals forten,
bunkers maar ook bijvoorbeeld monumentale watertorens zoeken naar oplossingen om het erfgoed te
behouden door er een nieuwe functie aan te geven die
exploitatie mogelijk maakt én de historische monumentale kwaliteit respecteert.
Een verkenning van een aantal referentieprojecten
levert ervaringskennis op die bruikbaar kan zijn voor de
Brielse vesting.
Cultureel ondernemerschap
Landelijk zijn talloze voorbeelden te vinden van cultureel ondernemerschap, waarbij een historisch gebouw
door een cultureel ondernemer met visie en inzet wordt
geëxploiteerd. Naast het garanderen van duurzaam
behoud voegen zij tevens nieuw leven toe in de
historische gebouwen, die daarmee levend gehouden
worden en niet als steriele objecten worden
geconserveerd. Een aantal voorbeelden:
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Naarden
De vesting Naarden heeft als overeenkomst met Brielle
dat het ook hier een zeer gave en complete vesting
betreft. De vesting is met een stelsel van ondergrondse
gangen en kazematten aantrekkelijk om te bezoeken
voor een breed publiek. In Naarden is ook het nationale
vestingmuseum gehuisvest. Een eenvoudige speeltuin
op een bastion maakt dat de vesting ook wordt gebruikt
door de eigen bevolking. Naast deze publieke functie
zijn onderdelen van de vesting ook uitgegeven voor
commerciële exploitatie. Een bekend voorbeeld hiervan
is de ontwerpstudio annex designwinkel met restauratie
>Het Arsenaal= van Jan des Bouvrie. In het omringende
Gooi heeft dit bedrijf zo=n faam ontwikkeld dat hetzelfde concept ook is toegepast in Schiedam en Grave.
De bijdrage voor de vesting is vooral naamsbekendheid,
geen hoge revenuen. In het kielzog hebben zich meer
designwinkels gevestigd in de vesting en in het dorpscentrum, evenals een chic restaurant. Keerzijde van dit
succes is de verkeersaantrekkende werking en een vrij
eenzijdig publiek.
Ervaringen:
* Lever je niet over aan een partij die uiteindelijk een
te dominante factor kan worden. Blijf zelf een stevige
partner.
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Weesp
In Weesp is begin jaren >80 door Domeinen een bastion van de vestingwerken verkocht. Geïnteresseerden moesten een bod doen en een ontwikkelingsplan
indienen. Ten aanzien van bebouwing werden strikte
beperkingen opgelegd.
Het terrein met opstallen is verkocht aan de tuin- en
landschapsarchitect Niek Roozen (ontwerper van
kasteeltuin Arcen en Floriade Haarlemmermeer).
Hij bewoont het terrein en heeft het in gebruik
genomen als exclusief tuincentrum voor bijzondere
kruiden en tuinornamenten en voor een ontwerpatelier.
Nu 20 jaar later is het bastion uitgegroeid tot een
groene oase met voorbeeldtuinen, waar bezoekers
in het weekend terecht kunnen voor een >tea= en een
galerie kunnen bezoeken.
Ervaringen:
* Ontwikkeling van een kwaliteitsvoorziening vraagt
een lange adem. Er moet gefaseerd worden geïnvesteerd. Het rendement is bescheiden.
* Een enthousiaste ondernemer met visie en volhar
ding is belangrijker dan een dichtgetimmerd pakket
van eisen.
* Selectie op ondernemingsplan (kwaliteit) in plaats van
op financiële opbrengst.

Heusden
Er is veel geïnvesteerd om het vestingstadje Heusden
weer zijn oude gezicht terug te geven. Hiertoe is onder
andere de gedempte haven weer geheel open gegraven. Alle ingrepen zijn erop gericht het historische
beeld van de stad te herstellen. Bestrating en straatmeubilair is historisch, bebouwing wordt naar de
oorspronkelijke staat gerestaureerd. De gemeente is zo
ver dat ook reclame op gevels en op straat aan banden
is gelegd. Het resultaat is een >nieuw oud stadje= waarin
de moderne tijd in grote mate is weggepoetst.
Het stadje is daarmee een attractie geworden voor het
publiek dat komt winkelen en uit eten gaat. De dure
winkels en restaurants maar ook de omvang van de
jachten in de haven weerspiegelen de koopkracht van
de bezoekers. De keerzijde is dat het stadje hierdoor
ook wat elitair en steriel geworden is, als een openluchtmuseum waar het dagelijkse leven uit verdwenen
is. Als toevoeging aan de attracties wordt op een bolwerk een historisch geïnspireerde heemtuin aangelegd.

Batavia, Lelystad
Als tegenovergestelde van Heusden kan de splinternieuwe >factory outlet= Batavia bij Lelystad worden
beschouwd. Bij de ontwikkeling van dit >oude nieuwe
stadje= zijn kosten nog moeite gespaard om een nieuw
winkelcentrum er uit te laten zien als een eeuwenoude
vestingstad, compleet met dikke natuurstenen stadsmuren, poorten en torens. Dat het blijkbaar loont om
zoveel te investeren in het creëren van een historische
sfeer geeft aan wat voor een kapitaal de echte
historische stadjes blijkbaar in handen hebben.
Ervaring:
Het historisch erfgoed is naast maatschappelijk kapitaal ook als commercieel kapitaal te beschouwen.
Investeren in behoud en verdere ontwikkeling hiervan
loont.

Ervaringen:
* Eenzijdige aandacht op historie maakt een stad
steriel.
* Met respect voor historie is toevoeging van attracties
op de vesting mogelijk (historische tuin).
* Je kunt niet oplettend genoeg zijn om misstappen te
voorkomen
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Fort Pampus
Het fort Pampus is voor 1 gulden verkocht aan de huidige exploitant, die daarmee de verplichting op zich
nam het fort open te stellen. Verstoken van voorzieningen als gas en elektriciteit heeft de nieuwe eigenaar
kans gezien het vervallen fort te ontdoen van vele tonnen puin en weer toegankelijk te maken. Vanaf Muiden
is een veerdienst naar het eiland opgezet. Bezoekers
kunnen de vele gangen van het fort op eigen gelegenheid exploreren. Tevens worden er survivalactiviteiten
georganiseerd op het eiland.
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Wierickerschans
Dit fort, dat is aangelegd naar aanleiding van de
gebeurtenissen in het rampjaar 1672 , is pas recent
vrijgekomen voor civiel gebruik. Na een omvangrijke
selectieprocedure is ervoor gekozen het complex over
te dragen aan een zorginstelling die het geschikt maakt
voor bewoning door gehandicapten. Voorzieningen die
door de bewoners zullen worden gerund, zoals overnachtings-, conferentie- en eetgelegenheid, zijn open
voor bezoekers.

Fort Vuren
Fort Vuren presenteert zich samen met Gorinchem
Woudrichem en slot Loevestein als Vestingdriehoek.
Het fort wordt beheerd door de Stichting Wandel- en
Fietsforten en heeft een herberg en een theetuin.
Er kan worden overnacht in authentieke militaire verblijven. Gelegen langs de GR 5, dezelfde lange afstandswandeling die ook Brielle aandoet, biedt het
onderdak aan vermoeide wandelaars.
Kunstfort Vijfhuizen
Stichting Kunstfort Vijfhuizen is opgericht door tien
vrijwilligers en zet zich in om Fort Vijfhuizen om te
toveren tot ateliers, atelierwoningen, beeldentuin en
educatief centrum. De helft van de kosten moet worden
gedekt door de verkoop van 12 woningen op het complex. Het in de Haarlemmermeer gelegen fort maakt
deel uit van de Stelling van Amsterdam.

Werkendam
Het Fort aan het Steurgat bij Werkendam is in 19992000 verbouwd tot een exclusief woonparadijs met 3
villa=s, 3 penthouses en 5 appartementen onder het
motto >My home is my fortress=. Hoewel hiermee dit fort
voor de toekomst behouden blijft is de openbaarheid en
de maatschappelijke meerwaarde beperkt.

Watertoren Delft
Voor de watertoren in Delft die nutteloos geworden
is, is een selectieprocedure ingezet om culturele
ondernemers uit te nodigen hun plannen in te dienen.
Aan de indiener van het ondernemingsplan dat het
behoud van de watertoren garandeert en het hoogste maatschappelijk rendement oplevert door nieuwe
functies wordt de toren voor een symbolisch bedrag
verkocht. De geselecteerde ondernemer gaat de toren
exploiteren voor klimsport met een restaurant bovenin
de toren.

Millingerwaard
Hoewel hier geen sprake is van behoud van een histo
risch bouwwerk is de theetuin in de Millingerwaard toch
een lichtend voorbeeld van cultureel ondernemerschap. De ondernemer heeft het aangedurfd om
midden in het natuurontwikkelingsgebied de
Millingerwaard een prachtig tuinencomplex met meditatieruimte te exploiteren dat slechts per voet door het
natuurgebied bereikbaar is. De bijzondere sfeer die de
ondernemer heeft weten te creëren heeft gemaakt dat
het als bedrijf ondanks - of misschien wel dankzij - de
moeilijke bereikbaarheid floreert.
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Visies en beleidsplannen

Brielle-Geuzenstad. Toeristisch-recreatief actieplan
(TRAP)BRO 1991
Op verschillende niveau=s, van landelijk tot lokaal, is
In deze nota worden de toeristisch-recreatieve kwalieen verkenning gemaakt van beleidsstukken en visies
teiten en kansen van Brielle voor het eerst in kaart
die betrekking hebben op de vesting Brielle of meer
gebracht. In de ontwikkelingsvisie die hierna volgt staan
algemeen op cultuurhistorie, recreatie en toerisme in de de volgende onderwerpen centraal:
regio. De belangrijkste bevindingen die betrekking heb- * Versterking toeristisch-recreatieve functie van de
ben op de toekomst van de Brielse vesting zijn beknopt
cultuurhistorie, met name van de vesting.
weergegeven
* Versterking en uitbouw van watersportvoorzieningen
* Versterking verblijfsrecreatieve voorzieningen
* Bevorderen van de functie van Brielle als elkweer`
voorziening voor toeristen in de regio.
Veel concrete aanbevelingen die in deze nota worden
aangedragen, zoals de ontwikkeling van een plein aan
het Brielse Meer, zijn inmiddels gerealiseerd. Voorgesteld wordt de bastions beter te benutten als kleinschalige evenemententerrein en voor specifieke functies als speeltuin of beeldentuin. Ook wordt in dit plan
aangedrongen op reconstructie van de vesting bij de
Pieter v.d. Wallendam om het daar aanwezige ravelijn
weer herkenbaar te maken.
De Brielse binnenstad; straks een gastvrij onthaal. P. Rijcken,
juni 1994.
Op persoonlijke titel door een Briels ondernemer/
inwoner opgesteld rapport. Na een marketingverkenning worden aanbevelingen gedaan voor verbetering
van de binnenstad:
* Verbeteren voetgangersruimte.
* Verbeteren parkeervoorziening.
* Verbeteren verkeerscirculatie.
* Verbeteren winkelaanbod.
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Brielle vesting. Samenwerken aan unieke kwaliteit.
Centrummanagement Brielle juni 2001.
Met als doel het economisch functioneren van het
centrum van Brielle worden voorstellen gedaan voor
verbetering:
* Uitbouw van hoogwaardig aanbod van exclusieve
winkels.
* Oplossen parkeerproblematiek
* Verbetering historische ambiance Turfkade
* Entrees van Brielle meer uitstraling geven.
* Leegstand tegengaan.
* Onaantrekkelijke gevels verbeteren.
Masterplan Recreatie & Toerisme
Voorne-Putten / Rozenburg.Nieuwland advies 2001
Vertrekpunt is de gekozen ontwikkelingsvisie ParkEiland, die is gericht op het aantrekkelijker maken van
de regio voor recreatief wonen en verblijven door het
verder ontwikkelen van de kwaliteit van natuur, landschap en cultuur en van voorzieningen gericht op vrije
tijd, sport en welness. Het masterplan moet leiden tot
een bundeling van partijen en belangen en aansluiten
bij de wensen en mogelijkheden van de regio.
Bij de ruimtelijke uitwerking is water en waterrecreatie
een van de speerpunten. Voor Brielle staat cultuurhistorische ontwikkeling centraal met het speerpunt
>zakelijke markt=. De specialisatie van het winkelaanbod
verbreedt het bezoek.
In het programmaplan zijn specifiek voor Brielle de
volgende programmaonderdelen genoemd:
1. Vestingwerken; integrale planontwikkeling voor
verbetering gebruik.
2. Herinrichting openbare ruimte centrum.
3. Aantrekken kleinschalige winkeltjes
4. Herstructurering Brielse Meer Oever - Centrum;
versterken relatie.
5. Uitbreiding en kwaliteitsverbetering cultuur
historische evenementen.

Vlekkenplan Zuidoever Brielse Meer - Voedingskanaal
- Oude Maas
Concept januari 2002. A. van Veen in opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg.
Als uitwerking van het Project Gebiedsgerichte Aanpak
Voorne-Putten-Rozenburg is dit plan voor de zuidoever
van het Brielse Meer opgesteld met als doel de recreatieve inrichting van het gebied, inclusief de ontsluiting
te versterken. Vanuit een integrale visie wordt getracht
geïsoleerd gelegen recreatiegebieden aan elkaar te
koppelen en kansrijke locaties in beeld te brengen.
Relevant voor Brielle zijn vooral de volgende voornemens, die in verschillende nota=s zijn weergegeven:
* Verbinding van het Brielse Meer met andere water
sportgebieden
* Verbetering van de ontsluiting van de recreatievoorzieningen aan de noordzijde van Brielle.
* Verdere ontwikkeling van de Ondernemingspolder
Oost met 35 hectare.
* Het ontwikkelen van recreatiewoningen voor hogere
marktsegmenten binnen de vesting Brielle.
* Aanleg van 100 hectare natuur- en recreatiegebied
langs de zuidoever van het Brielse meer (polder
Oosterland) als onderdeel van het akkoord natuur
compensatie landaanwinning, boven op de 60 hectare
in het kader van het akkoord commissie Brouwer.
Per deelgebied worden de volgende voorstellen gedaan:
Oosterland:
* Inrichten met een sterk accent op water en de overgang van water naar land. Natuur- en recreatieontwikkeling evenwijdig aan de oevers van het
Brielse Meer.
* Het agrarische gebied mede omwille van de openheid
intact houden. Uitbreiding van kassen voorkomen.
Ondernemingspolder:
* Versterking van de groenzone langs het Brielse Meer.
* Verbinding Brielse Meer en het Spui via de Nolle.
* Intensieve attractiegebonden recreatie niet alleen ten
oosten van de N57 maar ook aansluitend op bedrijven
terrein Seggelant overwegen.

Gebiedsgerichte verkenning Voorne-Putten en Rozenburg.
April 2002. Grontmij.
De volgende relevante ontwikkelingen en uitgangspunten worden gesignaleerd:
* De landbouw vereist verbreding om te kunnen over
leven. Agrotoerisme en ecologische landbouw bieden
kansen.
* Solitaire glastuinbouw moet verdwijnen.
Concentreren bij Vierpolders.
* De zuidelijke Brielsemeeroevers recreatief
ontwikkelen.
* Kwaliteitsimpuls nodig voor recreatievoorzieningen.
* Kansen voor ontwikkelen van >kwaliteitswonen=.
De volgende uitdaging voor het gebied staat centraal:
Het gebied Voorne-Putten-Rozenburg kan alleen een rol
vervullen als kwalitatieve overgangszone van de >grote=
stad naar de agrarische delta én tegelijkertijd ruimte
bieden aan nieuwe ontwikkelingen als een stevig
blauwgroen raamwerk wordt als leidraad voor deze
ontwikkelingen.

Kwaliteitsnota vesting Brielle. Richtlijnen voor bouw,
inrichting en gebruik. Bijlage bij bestemmingsplan. RBOI
In deze notitie wordt de ruimtelijke hoofdstructuur van
de binnenstad kernachtig beschreven vanuit de historische wordingsgeschiedenis.
Geconstateerd wordt dat de belangrijkste onderdelen
van de middeleeuwse structuur zijn: de dijk van de
Polder Groot Oosterland, de Nobelstraat/Voorstraat
langs de Goote (Zuiderspui), de voormalige polderweg
Langsestraat en de haven van Maerlant.

Startanalyse Cultuur: Vooruitzien naar het verleden. Actie
plan Toerisme 2001-2005 Provincie Zuid Holland.
In dit actieplan wordt in de regio Rotterdam Brielle
genoemd als een van de meest prominente cultuurhistorische steden (naast Schiedam, Maassluis en
Hellevoetsluis); Belvedère top-erfgoedlocaties.
Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de
cultuurhistorische positie van Zuid-Holland zijn
geïnventariseerd. Aansluitend hierop zijn prioriteiten
vastgesteld die leiden tot actiepunten van het Speerpunt Cultuur. Voor Brielle zijn de volgende actiepunten
Na een scenariostudie wordt een gemeenschappelijke
relevant:
visie gepresenteerd.
* Selecteer een historische stad voor een project
* De water- en groenstructuur moet worden versterkt.
>beeldkwaliteit historische steden=
* De woongebieden - inclusief Brielle- breiden uit, met
* Vraag gemeenten om een voorstel te doen voor 1
handhaving van de cultuurhistorische waarden.
tot 3 historische gebouwen die potentie hebben voor
* Het netwerk van recreatieve routes intensiveren en
toeristische benutting. Selecteer hieruit kansrijke
verbeteren met de cultuurhistorie als belangrijke
pilot locaties en neem samen actie.
leidraad. Brielle ontwikkelen als echte watersportstad
voor de kleine watersport. Zo mogelijk Brielse Maas, * Opstellen van een provinciaal plan bereikbaarheid
cultuurhistorische steden over water.
Bernisse en Kanaal door Voorne met elkaar
* Vaararrangement historische steden opzetten.
verbinden.
* De landbouw in de noordelijke rand zal geleidelijk
Startanalyse Kust: Te kust en te keur. Actieplan Toerisme
plaatsmaken voor wonen, werken, natuur en
2001-2005. Provincie Zuid Holland.
recreatie.
In dit actieplan volgt na een inventarisatie van sterkten,
zwakten, kansen en bedreigingen een prioriteitenlijst
voor verbetering van de Zuid-Hollandse kust. Relevant
voor Brielle:
* Voor die delen (waaronder Voorne) die geen eigen
profiel hebben een ideaalprofiel opstellen. Start een
pilot.
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Recreatie en toerisme
Recreatie van Briellenaren
De bevolking van Brielle maakt op vele manieren
recreatief gebruik van de vesting. Een wandeling, al
dan niet met hond, is wellicht het meest voorkomende
gebruik. Voor zowel de jonge als oudere jeugd zijn de
wallen een geliefd speelterrein en bieden plekken om
elkaar te ontmoeten. Het pad langs de buitensingel wordt ook gebruikt voor joggen, skaten, fietsen
en zelfs rolskiën. In de singels wordt gevist en soms
met een bootje gevaren. In strenge winters wordt
geschaatst op de singels. Kortom, van jong tot oud
recreëert op verschillende momenten op de vesting.
Dit gebruik door de eigen bevolking kan wellicht nog
verder worden ontwikkeld en mag niet in het gedrang
komen.
Cultuurhistorie en vertier
Brielle met zijn vesting is ook een recreatieve en
toeristische attractie. Door een combinatie van
attracties en kwaliteiten worden bezoekers
aangetrokken:
- De historische binnenstad met monumenten en
museum.
- Het specifieke winkelaanbod.
- Het Brielse Meer met zijn watergerichte recreatie.
- De vesting.
- Evenementen, zoals 1-april viering, Brielle blues,
vestingdagen.
Campings, hotels en restaurants bieden de bezoekers
onderdak en verzorgen de inwendige mens.
De bezoekers van Brielle kunnen in twee hoofd
groepen worden verdeeld. Mensen die komen voor
vertier en liefhebbers van cultuur en historie.
De scheidslijnen tussen deze groepen zijn niet scherp.
Ook vertierzoekers pikken iets mee van de cultuur
historie en waarderen in ieder geval de historische
ambiance, terwijl cultuurhistorie liefhebbers ook niet
altijd vies zijn van een gezellig terras of een verkoelende duik.
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De camping, het Brielse meer en de horecavoorzieningen en winkels zijn de belangrijkste attracties voor
de vertierzoekers. En niet te vergeten de festivals.
De nabijheid van de badplaatsen Oostvoorne en
Rockanje maakt dat Brielle ook veel badgasten trekt
die een fietstochtje maken of bij minder goed weer
ontspanning zoeken.
In Brielle wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering en
een verschuiving van het accent op vertier naar
cultuurhistorie. Bij de 1 april viering wordt minder
‘kermiskarakter’ nagestreefd. De camping de Meeuw
is bezig met een kwaliteitsslag. De jachthavens zijn
helaas in verval. Een nieuw kinderrestaurant aan het
waterfront trekt nieuwe bezoekers. Het vestingstedenverband heeft een nieuwe impuls gegeven aan het
imago van Brielle. Culturele activiteiten rond de vesting
ondersteunen dat nieuwe imago met meer nadruk op
cultuur en historie.
Kansen en trends
Recreatie en toerisme hebben zich wereldwijd ontwikkeld tot de snelst groeiende en grootste economische sector en bieden dus belangrijke kansen voor
Brielle. En net als in andere economische sectoren
zijn hier trends waarneembaar en zijn er verschillende
markten te onderscheiden. In vogelvlucht worden een
aantal trends en ontwikkelingen genoemd die kansen
bieden voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van
de vesting.
- Een sterk groeiende groep senioren met tijd en geld
wil ‘cultuur consumeren’.
- Een grote groep mensen met geld maar weinig tijd
wil goed geregelde kant-en- klaar arrangementen met
kwaliteit en exclusiviteit.
- Historische of regionale identiteit wordt een steeds
belangrijker ‘selling point’, dat desnoods wordt
nagebouwd (Batavia stad).

- Ouders met jonge kinderen en een goed inkomen
willen verantwoord vermaak voor de kinderen maar
er zelf ook lekker uit zijn (bijvoorbeeld combinatie
educatieve speeltuin met goed restaurant).
- Het zelf ondergaan van ervaringen wordt belangrijker
dan bezit. Toeristen komen steeds vaker voor unieke
ervaringen, kicks. De menselijke kant, het verhaal
achter de historie. Geen standaard aanbod maar
steeds nieuwe verrassende aanbiedingen om de aan
dacht van de ‘zappende’ toerist te blijven trekken.
- Lange afstandswandelingen met mogelijkheden voor
verblijf onderweg ondervinden een sterk groeiende
belangstelling, niet alleen bij senioren maar ook bij
hoger opgeleide 30-ers en -40ers.
- Watergebonden recreatievormen blijven populair.
- Seizoensverlenging. Het hele jaar door gaan mensen
op pad. Men neemt vaker een korte vakantie, ook
buiten het seizoen.
- Voor groepen, vooral personeelsuitjes, wordt een
mix van ‘leuk en leerzaam’ gezocht, liefst met unieke
ervaringen en teambuildings-aspecten. Dit is vaak een
eerste kennismaking en eventueel reden om nog eens
terug te komen.

Gemeentelijke plannen
In de gemeente Brielle zijn een aantal plannen in
ontwikkeling die direct verband houden met de
ontwikkelingsmogelijkheden van de vesting.
Een overzicht van deze plannen, variërend van eerste
verkenningen tot concrete uitvoeringsgerichte plannen:
* Dubbele rotonde Groene Kruisweg
De plannen van de Provincie Zuid-Holland voor de
aanleg van een dubbele rotonde in de Groene Kruisweg
ter hoogte van de Pieter v.d. Wallendam zijn in een
vergevorderd stadium.
Het zou een gemiste kans zijn wanneer deze operatie
louter uit verkeerstechnisch oogpunt zou worden
aangestuurd en niet aangewend zou worden om de
ruimtelijke inrichting te verbeteren. Nagestreefd moet
worden dit voormalige ravelijn weer herkenbaar te
maken als onderdeel van de vesting. Het busstation, de
voormalige tramhalte en de entree tot de binnenstad moeten hierbij worden opgenomen in een integraal
ontwerp.
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verplaatsing Scholencomplex
herontwikkeling jachthavens
ontsluiting Meeuwenoord
Ontwikkeling supermarkt
Aanleg dubbele rotonde
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* Bouw supermarkt en inrichting omgeving Kaaivest
Met de uitvoering van de bouw van en ondergrondse
supermarkt net buiten de vesting ter hoogte van het
Galgebolwerk (bolwerk III) is dit jaar reeds gestart.
Dit bouwplan is gekoppeld aan een inrichtingsplan
voor het gehele gebied tussen Kaaivest en Groene
Kruisweg. Hierbij is een parkeerterrein opgenomen
boven de ondergrondse supermarkt, omgeven door een
wal en de inrichting als natuurontwikkelingsgebied en
evenemententerrein. Vooral dit inrichtingsplan biedt
nog mogelijkheden voor optimalisatie wat de
aansluiting op de vesting betreft.

* Herontwikkeling jachthavens
Voor de jachthavens van Dijk en Tromp op
Meeuwenoord zijn door particuliere partijen studies
verricht voor herontwikkeling met recreatiewoningen.
Gezien het grote belang van verbetering van de relatie
van de vesting met het waterfront aan het Brielse Meer
is aansturing van deze ontwikkeling vanuit de visie op
de vesting noodzakelijk.
* Studie ontsluiting Meeuwenoord
Om de ontwikkeling van Meeuwenoord mogelijk te
maken is een studie verricht naar de verbetering van
de ontsluiting van het gebied. Als optie is daarbij de
aanleg van een brug over of tunnel onder de Brielse
haven ingebracht. Uitvoering van dergelijke infrastructuur heeft grote gevolgen voor de beleving en
ontwikkelingsmogelijkheden van de vestingwerken en
moet dan ook vanuit de visie op de vesting aangestuurd
worden.
* Groenbeheer vesting
In opdracht van de gemeente Brielle is door planburo
BTL een beheerplan voor de vestingwallen ontwikkeld.
Inhoudelijk heeft reeds afstemming plaatsgevonden
tussen het opstellen van dit beheerplan en van deze
toekomstvisie. Nadere uitwerking naar aanleiding van
voorstellen uit deze visie is wenselijk.
* Verplaatsing schoolcomplexen
Voor de schoolcomplexen aan de westzijde van de
binnenstad worden plannen overwogen om deze te
verplaatsen. De ruimte die daarbij vrijkomt zal worden
herontwikkeld voor woningen en stedelijke
voorzieningen.
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Interviews
Overzicht van geïnterviewde personen en instanties:
* Kopersvereniging De Geuzenvelders; dhr. J. Dudink
en dhr. de Recht.
* Johan Wessels; beleidsmedewerker cultuur en
toerisme; vestingstedenverband.
* Mark van Hattem; conservator historisch museum
Brielle.
* Centrummanagement Brielle; dhr R. Struijk.
* Bewonersverenging Zuidspui en Vereniging Maarland
bewoners; dhr. L. van Dijk, W. Schaap, H. Vegter en
mw. T. Schram
* Winkeliersvereniging; dhr. E. Dam
* Exploitant camping de Meeuw; dhr. R. de Jong
* Bewoner ravelijn Kaaisingel; mw. Oosthoek
* Hengelsportvereniging de Watergeus;
dhr. B. Ritmeester en dhr. V. Bastelaar.
* Huurders bastion VII; dhr. F. Schouten. M. Burgwal,
R. Burgwal en N. Grasman.
* Molenstichting, molen >t Vliegend Hert; dhr. T. Mans
en E.v.d. Weghe.
* Jeugdcentrum Bravo; dhr. P. Deur
* Brielle Blues; dhr. M. Oranje.
* Stichting Brielle Stad van Kunst en Cultuur;
dhr. P. Kroone
* 1 April vereniging; dhr B. de Man en mw. H. Voorbrood
* VVV; mw. C. Lap
* Initiatiefnemers Oudheidkamer; dhr. A. Hogerwerf en
dhr. A van Hulst
* Gidsengroep; Dhr. Verhoef
* Stichting Natuur en Landschap Voorne-Putten.
Dhr. P. Boeren en dhr. A. Freijsen
* Stichting Menno van Coehoorn; dhr. W. Annema,
dhr. Klok
* Rijksdienst voor de Monumentenzorg;
dhr. J. van Rooijen
* J. Moes; opzichter groen en W. Kabouw; grond- wegen waterbouw
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Algemene conclusies uit interviews:
1. De betrokkenheid van de geïnterviewden bij de
vesting Brielle is erg groot. Er is veel kennis aanwezig.
Er worden vele initiatieven ondernomen.
2. Een veelgehoorde klacht betreft de staat van het
onderhoud. Het gras is te hoog en te ruig, trappen en
bankjes zijn kapot. (maar er zijn ook positieve
geluiden over het dit jaar ingezette nieuwe beheer).
3. Er moet/hoeft/mag niet teveel veranderen.
De vesting is voor velen goed zoals hij nu is.
4. De kwaliteit van Brielle: unieke complete vesting
waarin de lagen van de historie waarneembaar zijn.
Combinatie van cultuur en recreatie. Imago koppelen
aan Voorne (overige vestingwerken maar ook kust
recreatie). Half dagje Brielle in combinatie met zee/
strand, maar ook overnachten in Brielle voor trekkers
(fietsen, wandelen). Vijftigplussers als belangrijke
doelgroep
5. Wandelpaden verbeteren.
6. Velen zijn tegen een parkeerterrein op bolwerk 4.
7. Er zijn twee >kampen= te onderscheiden; een partij
die zich sterk richt op het historisch verantwoorde en
een partij die pleit voor een meer populaire aanpak
met laagdrempelige voorzieningen.
8. Plannen voor vesting ruim opvatten; inclusief
bijbehorende gebouwen als sloepenloods, arsenaal,
provoost
9. Meer aandacht voor promotie en informatie
10. Havenfaciliteiten uitbreiden, vooral mikken op aanlegplaatsen voor schepen die het stadsbeeld verfraaien (oude schepen). Onderzoek mogelijkheid
drijvend café/restaurant.
11. Zorg voor een goede regie van (culturele) manifestaties waarbij de gehele vesting wordt betrokken.
12. Een meerderheid is voorstander voor het verlevendigen van de vesting door het toelaten c.q.
stimuleren van publieksvoorzieningen op de bolwerken, uitgaande van huidige kwaliteiten en condities.

Ontwikkelingsstrategie per bolwerk en ravelijn
Bolwerk I; functie molen >t Vliegend Hert uitbouwen
(vaker open, molenschuur meer benutten, speeltoestellen aanpassen.
Bolwerk II; Kruithuis publieksfunctie geven. Initiatiefnemers van Oudheidkamer als kansrijke ontwikkeling
nader onderzoeken.
Ravelijn van Wissekerkplein: als bewoond eiland aardig voorbeeld van bebouwing op vesting; echter laten
bij één voorbeeld.
Bolwerk III; goed gesitueerd om als speelbastion in te
richten. Centraal gelegen bij winkels en woningconcentratie. Eventueel beheer als uitspanning met nabij
gelegen café.
Stadspoort; beleefbaar maken dat de vesting wordt
betreden. Zeer zorgvuldig met inpassen supermarkt.
Parkeercapaciteit benutten voor de stad. Terreininrichting kritisch heroverwegen.
Ravelijn: Mogelijkheid benutten om dit ravelijn openbaar toegankelijk te maken. Uitstekende gelegenheid
om een nieuwe functie toe te voegen. Behoud van het
verborgen karakter van dit eiland als oase. Mogelijke
functie als stadsherberg met culturele activiteiten.
Landelijke prijsvraag als middel om geschikte
ondernemers met een goed plan te vinden.
Bolwerk IV; goed in zicht gelegen vanuit de stad over
de gracht. Dit zicht groen houden (geen auto=s).
Benutten voor manifestaties en voetbal door aanleg
van goede grasmat.
Stadspoort: vergt drastische aanpak van omgeving
tramstation. Verkeer minder dominant maken, zo
mogelijk reconstrueren van deel van de vesting. Beleefbaar maken dat de vesting wordt betreden.
Bolwerk V; Beeldbepalend; extra aandacht voor
beplanting buitenzijde. Binnenzijde vrij ruig; >avontuurlijk bolwerk= (in avonduren en overdag voor kinderen).
Bolwerk VI; achteraf gelegen, Uitzicht op het vrije veld
en uitzicht vanaf het vrije veld. Eventuele verdere
invulling in samenhang met toekomstige

herontwikkeling van achtergelegen scholengebied.
Bolwerk VII; in gebruik door bands als oefenruimte.
Continuïteit in gebruik en beheer nastreven met enige
mate van openbaarheid (open dag? Optredens?)
Sloepenloods publieke functie geven, bijvoorbeeld
grand café / restaurant in historische setting.
Ook buitenruimte betrekken, zo mogelijk in samenwerking met plannen van wijkvereniging Maarland.
Stadspoort en ravelijn; Historisch nog authentieke
poort. Mogelijk oude stadsmuur zichtbaar maken.
Ravelijn geschikt voor historische presentaties
(opstelling kanonnen, legerkampen etc.)
Daarnaast geliefde visplek. Aandacht voor inrichting
oevers.
Bastion VIII; in gebruik bij 1 april vereniging en
roeivereniging. Door periodieke openstelling (open
dagen e.d.) publiek gelegenheid geven de bouwwerken
te bezichtigen.
Bastion VIII1/2 ; in gebruik bij 1 april vereniging.
Bastion IX; 1 april monument. Aansluiting met de stad
verbeteren. Aansprekender monument met informatie
over de gebeurtenis bij de poort. Rietoever uitgraven
(zowel uit oogpunt van natuur, zicht als visstand).
Woning bij gemaal staat te koop; verwerven?
Ravelijn; manifestatieveld. Voorzieningen aanleggen
(elektriciteit, water, sanitair). Overwegen om dit gebied
bij de haven te betrekken (vergelijk Willemstad).
Havenbatterij; in samenwerkring met campingbeheerder streven naar grotere openbaarheid van de
havenbatterij. Inspelen op plannen tot upgrading van
het niveau (ander publiek aantrekken). Streven havenmond meer openbaar karakter te geven. Terugdringen
aantal stacaravans, eventueel uitbreiding aan andere
zijde met >drijvende caravans= (woonschepen). Plannen
in nauwe afstemming met plannen voor jachthavens.
Aanleg brug kritisch onderzoeken.
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