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1. Het selecteren van drie prioritaire projecten
2. Screening van geselecteerde projecten
3. Het opstellen van ontwikkeldocumenten voor drie   
 geselecteerde projecten. 

Ten behoeve van dit uitvoeringsprogramma is overleg ge-
pleegd met de Rijksdienst  Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten (RACM), de provincie Zuid-Holland en de 
gemeente Brielle en is in het kader van het project Pieter 
van de Wallendam input gegeven aan BTL Advies bv.

Aanbevolen wordt een procesmanager aan te wijzen 
voor de uitvoering van de Toekomstvisie Brielle 
Vesting. De procesmanager wordt gesteund door 
een klankbordgroep bestaande uit de bestuurlijk 
verantwoordelijke, een vertegenwoordiger van de RACM, 
een restauratie-architect, een landschapsarchitect, een 
vertegenwoordiger van ondernemers / toerisme en een 
vertegenwoordiger van de Brielse bevolking.

In september 2003 is de Toekomstvisie Brielle Vesting 
opgesteld. De doelstelling van de toekomstvisie is 
tweeledig. Ten eerste wordt het behoud van de vesting 
als historisch erfgoed beoogd en ten tweede is het van 
belang dat de vesting levend wordt gehouden door 
hedendaags gebruik. Deze op gespannen voet staande 
doelstellingen moeten op respectvolle wijze worden 
samengebracht. Om dit te bereiken zijn er een aantal 
projecten gedefinieerd, die tezamen leiden tot het 
gewenst toekomstbeeld van Brielle Vesting. 

De gemeente Brielle heeft Bureau BRET en ir. Ben Kuipers 
landschapsarchitect verzocht een uitvoeringsprogramma 
voor Brielle Vesting op te stellen op basis van de 
Toekomstvisie. Doel was de meest kansrijke projecten 
te screenen op uitvoerbaarheid. Ten behoeve 
daarvan zijn de projecten en ideeën geordend naar 
prioriteit en naar mate van concreetheid. Daarna is dit 
uitvoeringsprogramma opgesteld in drie stappen:

Inleiding
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Projecten die hoog scoorden vanwege de positieve 
bijdrage aan het imago en de identiteit van de vesting 
en vanwege de uitvoerbaarheid zijn de thematische 
speeltuin op Bastion III en de sloepenloods. Om geen 
slagkracht te verliezen moeten echter het aantal projecten 
worden beperkt. Deze projecten verdienen een plek 
boven aan de lijst bij een volgende uitwerkingsronde.
Eveneens hoge ogen gooide het project ‘Verbetering 
Waterfront’ (Meeuwenoord, Oude Jachthaven). Vanwege 
de samenhang en interactie moet dit project worden 
ingebed in het lopende stedenbouwkundig ruimtelijke 
ontwikkelingsproces.

Daarnaast zal de realisatie van de projecten ‘Kruithuis’, 
‘speeltuin’ en ‘sloepenloods’ afzonderlijk door de 
gemeente Brielle worden opgepakt. Hierdoor kan op korte 
termijn resultaat worden geboekt.

1  Het selecteren van prioritaire projecten

In de werkbijeenkomst op 13 september 2007 in Brielle 
zijn 3 projecten geselecteerd voor uitwerking, te weten:

  Ravelijn Kaaivest
  1 april monument Bastion IX – historische stadsentree
 aan de noordzijde van de vesting.
 Pieter van de Wallendam; stadsentree aan de   
 zuidwestzijde van de vesting.

De projectselectie heeft plaatsgevonden aan de hand 
van de criteria:

1. Eigendom /beschikbaarheid
2. Technische haalbaarheid
3. Financiële haalbaarheid
4. Draagvlak bij bevolking
5. Spinn-off naar ontwikkeling van de Vesting
6. Bijdrage aan imagoverbetering
7. Bijdrage aan identiteit. 

De motivatie waar deze selectie door tot stand gekomen 
is bestaat uit de volgende onderdelen:
   Het Ravelijn Kaaivest is een voorbeeldproject. Het 

biedt een uitgelezen kans om een waardevol element  
toe te voegen aan de vesting Brielle. Het project 
vereist wellicht een wat langere adem. Reden te meer 
om er toch alvast mee te beginnen. En ook reden 
om hiernaast te kiezen voor projecten die op kortere 
termijn kunnen worden gerealiseerd.

   De stadsentree bij de Pieter van de Wallendam is een
project, dat snel kan – zo niet moet – worden 
gerealiseerd vanwege de ophanden zijnde 
reconstructie van het kruispunt tot rotonde. 

   Het 1 april monument tenslotte is geselecteerd omdat 
het zo’n wezenlijk onderdeel is van de vesting Brielle 
en het imago en de identiteit die verder moeten 
worden ontwikkeld. Het project bevindt zich tevens bij 
de oude hoofdentree van de waterstad Brielle. Beseft 
wordt wel dat ook dit project geen snel resultaat zal 
opleveren.
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2  Screening geselecteerde projecten

Alvorens ontwikkeldocumenten op te stellen voor de 
drie projecten zijn ze gescreend op een aantal aspecten 
– beperkingen en kansen – die bepalend kunnen zijn 
voor de ontwikkeling. 

Op de volgende thema’s zijn de geselecteerde projecten 
gescreening:
- Bestemmingsplan
- Rijksmonument
- Bouwbesluit / bouwverordening Streekplan
- Cultuurhistorische hoofdstructuur
- Ontsluiting
- Milieubeperkingen
- Wet flora en fauna
- Waardevolle beplanting / bomen
- Ondergrondse infrastructuur
- Waterhuishouding
- Vergunningen
- Leefbaarheid / haalbaarheid (draagvlak)
- Eigenaren / belanghebbenden
- Bijdrage aan economische, toeristische en 
   culturele ontwikkeling van Brielle.

Algemeen 
Nota Regels voor Ruimte Provincie Zuid-Holland, 
bijgewerkt tot 01-01-07 met betrekking tot Cultureel 
erfgoed.

Alle aanwezigen cultuurhistorische waarden zoals in de 
kaart van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) 
aangegeven moeten in een ruimtelijk plan worden 
beschermd zonodig versterkt.

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten (RACM) 
De RACM hecht aan het behoud van de historische 
skyline. Ondergrondse voorzieningen zijn slechts 
bespreekbaar na grondige studie. 

1.  Ravelijn Kaaivest

2. 1 april Monument Bastion IX 

3. Stadsentree Pieter van de 

    Wallendam

1

2

3

Agenda Vrije tijd 2006 – 2010 Provincie Zuid-Holland
De Agenda Vrije tijd 2006 – 2010 legt in het beleid de 
nadruk op een kwaliteitsimpuls voor de kust, steden, 
natuur en recreatiegebieden. 
Drie thema’s zijn van indirect belang voor Brielle:
1.  Thema Cultuur: de ontwikkeling van perspectiefvolle  
 toplocaties – actie is Brielle met 1 april daaraan laten  
 toevoegen.
2. Thema Verknopen van cultuurhistorie en groene   
 parels (Noord-Hollandse Waterlinie, Wierickerschans).
3.  Thema Waterrecreatie: het verbeteren van de positie  
 van Voorne Putten en Rozenburg.



8



Bureau Bret / Ben Kuipers landschapsarchitect   Uitvoeringsprogramma Brielle Vesting,  juni 2008 9

PROJECT 1  Ravelijn Kaaivest
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Bestemmingsplan
Het ravelijn heeft de bestemming ‘Vestingwerken’
De doeleinden van deze bestemming zijn:
- behoud en/of herstel van cultuurhistorische waarden
- wateraanvoer en /-afvoer en waterberging
- beplantingen en voetpaden
Deze bestemming staat geen nieuwe bebouwing toe, 
anders dan reeds bestaande gebouwen of bouwwerken 
geen gebouwen zijnde van max. 6 meter hoogte.
Op het Ravelijn is een vlak ter plaatse van de huidige 
woning bestemd voor woondoeleinden (W) en 
aangrenzend voor erven (E).
De woningen moeten worden afgedekt met een kap met 
een helling van tenminste 30° en ten hoogste 70°. 
De grond met de bestemming erven mogen worden benut 
voor aan- en bijgebouwen  voor ten hoogste 30 % van het 
oppervlak tot een maximum van 40 m2. 

In aanvullende bouwvoorschriften zijn bepalingen 
opgenomen met betrekking tot bouwvormen, 
hellingshoeken van daken, materiaalgebruik e.d.

Voorts zijn voor het gebied, behorende tot zone A, 
richtlijnen opgesteld ten aanzien van bebouwing, 
architectuur, erven en openbare ruimte en ten aanzien 
van onderdelen en toevoegingen aan gebouwen. Over het 
algemeen hebben deze richtlijnen tot doel het historische 
karakter van de bebouwing te handhaven. Aangezien er 
op het ravelijn geen historische bebouwing voorkomt – 
de huidige woning en andere opstallen dateren uit de 
tweede helft van de 20e eeuw – en aangezien het ravelijn 
geen deel uitmaakt van een bebouwingscompositie zijn 
veel richtlijnen slechts beperkt van toepassing. Sloop 
van de huidige woning en nieuwbouw lijkt noodzakelijk 
en mogelijk wanneer de wens bestaat een nieuwe functie 
op het ravelijn te vestigen. De volgende richtlijnen zijn 
wellicht relevant in geval van sloop en nieuwbouw:
- In de kap mag hooguit 1 woonlaag worden aangebracht
- Een eigentijdse vormgeving van buitengewone hoge 
architectonische kwaliteit, die in wezen voldoet aan de 

richtlijnen van bebouwing en welstand, is te verkiezen 
boven een historiserende en kopiërende architectonische 
vormgeving. De authenticiteit van het resultaat is een 
belangrijk criterium. 
- Onder de kroonprojectie van een waardevolle boom mag 
niet gebouwd worden.

Indien een nieuw te bouwen gebouw niet op het in 
het bestemmingsplan aangegeven bebouwingsvlak 
moet worden gebouwd en/of een grotere omvang heeft 
dan het aangegeven bouwvlak zal een planologische 
procedure moeten worden gevolgd. Gezien de aard en 
omvang van de huidige bebouwing en de ambities met 
betrekking tot het ravelijn ligt dit laatste sterk in de lijn 
der verwachtingen.

bestemmingsplan Ravelijn Kaainest

PROJECT 1  Ravelijn Kaaivest
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uitgave Kadaster  Ravelijn Kaaivest
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Rijksmonument
Aangezien het ravelijn onderdeel uitmaakt van het 
Rijksmonument vesting Brielle zijn aanpassingen aan het 
ravelijn alleen mogelijk met een monumentenvergunning.

Bouwbesluit / bouwverordening
Bij eventuele nieuwe bouwwerken met publieksfunctie 
rekening houden met toegankelijkheid en bereikbaarheid 
voor hulpdiensten.

Streekplan
Het Streekplan Rijnmond, ‘het ruimtelijk plan regio 
Rotterdam 2020’, RR2020, gaat niet in detail in op de 
cultuurhistorische of toeristische kwaliteiten van Brielle 
of de Vesting Brielle. De aandacht in dit plan is vooral 
gericht op de economische functie van de steden en de 
natuur en recreatie in de omgeving daarvan. 

Cultuurhistorische hoofdstructuur
In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur en Kennisinfra-
structuur Cultuurhistorie (KICH) behoort het Ravelijn 
tot de Toplocaties, Rijksbeschemd stads- of dorpsge-
zicht en belvedèregebied. Het opstellen van een her-
bestemmingplan of een ontwerpatelier voor het Ravelijn 
kan voor Belvedère-subsidie in aanmerking komen.

Ontsluiting
-  Goed ontsloten voor auto’s en langzaam verkeer via  
 Kaaisingel en Oostdam.
-  Medegebruik mogelijk van nabijgelegen    
 parkeervoorziening. Gebruik niet laten samenvallen  
 met piektijden van supermarkt
-  Bouwkundige staat van de huidige brug naar het   
 Ravelijn nader te onderzoeken.

Milieubeperkingen
Ten aanzien van de aspecten weg- en verkeerslawaai 
en fijnstof kan, gezien de afstand tot hinderbronnen 
(de Provinciale weg) worden verondersteld dat er geen 
zwaarwegende beperkingen zijn voor ontwikkeling 
van woon- en recreatiefuncties op het ravelijn. Bij de 
bestemmingsplanprocedure die zal moeten worden 
gevolgd zal dit nog wel onderzocht en onderbouwd 
moeten worden.
Vanuit historisch gebruik is er geen gereed vermoeden
dat er sprake zal zijn van (ernstige) bodemverontreini-
ging. Voorafgaand aan ontwikkeling zal dit door onder-
zoek gestaafd moeten worden.

Wet flora en fauna
Gezien de omvang en de ligging van het gebied kan 
verwacht worden dat de flora en fauna van het Ravelijn 
Kaaivest van zodanige betekenis is, dat een onderzoek in 
het kader van de wet Flora en Fauna noodzakelijk is om 
de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van 
het gebied te kunnen bepalen. Met dit onderzoek is reeds 
gestart. Bekend is dat er een reigerkolonie in een groep 
oude wilgen huist.

Waardevolle beplanting / bomen
In combinatie met onderzoek in het kader van de Wet 
Flora en Fauna is een inventarisatie vereist van de 
opgaande beplanting op het Ravelijn. Daarbij moet tevens 
bepaald worden welk (achterstallig) onderhoud moet 
worden verricht aan met name de boombeplanting om 
deze duurzaam in stand te houden. Er staan onder andere 
oude fruitbomen op het terrein.

Ondergrondse infrastructuur
Gezien het feit dat het ravelijn tot voor kort bewoond is 
geweest kan worden geconcludeerd dat het ravelijn is 

PROJECT 1  Ravelijn Kaaivest
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Eneco elektriciteit

Eneco gas

Riolering
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passen binnen de beleidsregels, maar die, gelet op de 
bijzondere locatie van gewenste onderneming of de 
kwaliteit van de activiteit, passen binnen de gewenste 
ontwikkeling van de Brielse vesting en de balans tussen 
wonen en recreëren niet verstoren, kan het college van 
b&w gemotiveerd afwijken van de beleidsregels. Onder 
deze kanttekening valt ook het ravelijn.

Leefbaarheid / haalbaarheid (draagvlak)
Gezien de afstand tot de meest dichtbij gelegen woningen 
kan verwacht worden dat er geen sprake hoeft te zijn van 
hinder voor omwonenden. De ervaring leert dat kappen 
van bomen en verwijderen van groen en natuurwaarden 
tot weerstand leidt. Indien dit noodzakelijk is, zal 
veel aandacht moeten worden besteed aan het tijdig 
informeren en gedegen onderbouwen van de te nemen 
maatregelen. Er zijn geen signalen die duiden op 
weerstand op specifieke wensen binnen de bevolking bij 
de ontwikkeling van het ravelijn. Omwille van het creëren 
van draagvlak is het aan te bevelen de bevolking tijdig te 
betrekken bij de toekomstplannen voor het Ravelijn

Eigenaren / belanghebbenden
Het Ravelijn Kaaivest heeft een omvang van 8.860 m2

en is in eigendom van de gemeente Brielle. Het Ravelijn 
is onbewoond. Voor het huis is in februari 2008 een 
sloopvergunning afgegeven. Er wordt voor gepleit de 
beplanting voorlopig te behouden en de kas niet te 
slopen.

Bijdrage aan economische, toeristische en culturele 
ontwikkeling van Brielle 
De bijdrage aan de economische, toeristische en culturele 
ontwikkeling van Brielle is bij het huidige gebruik nihil. 
Het ravelijn heeft door ligging en omvang in de toekomst 
veel potentie.

voorzien van aansluitingen op riool, gas, water en elektra. 
Dit blijkt ook uit de Klic-melding. Na het bepalen van de 
toekomstige ontwikkeling moet onderzocht worden of 
de dimensionering voldoende is voor de toekomstige 
functie.

Waterhuishouding
Bij ontwikkeling moet rekening worden gehouden met 
mogelijk vervangen van beschoeiing en moet onderhoud 
van de waterkanten gegarandeerd zijn.

Vergunningen
Het concept-horecabeleid geeft aan dat op de 
bestemming centrumdoeleinden in het bestemmingsplan 
Vesting dat lichte horeca (lunchroom, cafetaria, 
kleinschalige restaurants e.d.) is toegestaan. Op de 
bestemming maatschappelijke doeleinden is tevens 
lichte horeca toegestaan, mits duidelijk ondergeschikt 
aan en passend bij de hoofdfunctie.
In de gevallen dat ondernemers komen met initiatieven 
voor nieuwe horecalocaties c.q activiteiten, die niet 

KPN

PROJECT 1  Ravelijn Kaaivest
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PROJECT 2  1 april Monument Bastion Ix
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Bouwbesluit / bouwverordening
Aangezien er geen sprake is van een bouwplan is dit niet 
relevant.

Streekplan
Het Streekplan Rijnmond, regioplan Rotterdam, 
RR2020, gaat niet in detail in op de cultuurhistorische 
of toeristische kwaliteiten van Brielle of de Vesting 
Brielle. De aandacht in dit plan is vooral gericht op de 
economische functie van de steden en de natuur en 
recreatie in de omgeving daarvan. 

Cultuurhistorische hoofdstructuur
In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur en 
Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) behoort het 
Bastion IX tot de Toplocaties, Rijksbeschermd stads- of 
dorpsgezicht en belvedèregebied.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan geeft aan dat bastion IX voor een 
deel een waterkerende functie heeft. Dit heeft mede tot 
gevolg dat graafwerkzaamheden in de vesting aan strikte 
voorwaarden zijn gebonden. 
De bestemming Vestingwerken bepaalt, dat uitsluitend 
gebouwen mogen worden gebouwd die reeds aanwezig 
zijn, zodat alleen vernieuwbouw mogelijk is. De huidige 
bebouwing op het voormalige gemaal aan de rand is hier 
een voorbeeld van.
 
Verder mogen alleen bouwwerken geen gebouwen zijnde 
worden gebouwd. Een kunstwerk zou hieronder kunnen 
vallen. De hoogte hiervan mag ten hoogste 6.0 meter 
bedragen.

Rijksmonument
Aangezien het bastion onderdeel uitmaakt van het 
Rijksmonument vesting Brielle zijn aanpassingen aan het 
bastion alleen mogelijk met een monumentenvergunning.

voormalig gemaal aan de rand bestemmingsplan Bastion IX

PROJECT 2  1 april Monument Bastion Ix
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Eneco electriciteit (aangegeven als zwarte lijn) Riolering  (aangegeven als grijs vlak)
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Stimuleringsfonds voor de architectuur is uitvoerder voor 
de subsidie Belvedère. Twee typen projecten komen voor 
subsidiëring in aanmerking: Kennisprojecten en Lokale 
projecten.

De criteria voor lokale projecten luiden:
   Cultuurhistorie moet integraal en in een vroegtijdig   
 stadium worden meegewogen en moet richtinggevend  
 zijn bij plan- en ontwerpopgaven; 
   Er moet sprake zijn van een brede betrokkenheid   
 en inzet van relevante bestuurlijke, opdrachtgevende,  
 onderzoekende en ontwerpende partijen;
   Cultuurgeschiedenis moet op innovatieve wijze   
 betrokken worden bij stedenbouwkundige en/of   
 landschappelijke ontwerpen;
   Er moet aangesloten worden op vigerend beleid.
 Belvedère ondersteunt niet de uitvoering van   
 projecten. Een ontwerpatelier of het opstellen van 
 een ontwikkelingsplan komt voor subsidiëring in   
 aanmerking.

De Belvedère subsidieregeling eindigt in 2009.

Milieubeperkingen   
Niet van toepassing

Wet flora en fauna
Wellicht relevant indien wordt voorgesteld de verlanding 
aan de oostzijde van het bastion te verwijderen en weer 
open water tot aan de vestingmuur te maken. In dat geval 
inventariseren. Tevens aandacht voor vleermuizen in 
bunkers.

Waardevolle beplanting / bomen
Mogelijk is de verlandde oever aan de oostzijde van 
het bastion waardevol. In feite is hier echter sprake van 

achterstallig onderhoud en is terugbrengen van water tot 
aan de vestingmuur ook voor de visstand beter.

Ondergrondse infrastructuur
Op basis van KLIC melding wordt geconstateerd dat 
rekening moet worden gehouden met kabels- en leidingen 
bij toekomstige ontwikkeling. 

Waterhuishouding
De vestingwal heeft hier deels een waterkerende 
functie. Dit stelt voorwaarden aan funderingen en 
graafwerkzaamheden.

PROJECT 2  1 april Monument Bastion Ix
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informatie uit de Voorlopige Lichtvisie 2007

De Bastion IX en de Brielse Poort (1 april monument)

Dit is de oude ingang van Brielle. De Bastion IX staat nog overeind, van de Brielse Poort zijn alleen 
nog de funderingenbewaard gebleven. Tesamen vormt dit een bijzonder stukje Brielle met een speci-
fieke sfeer. 

Bijzondere kenmerken:  - bastion IX is bijzonder wit gebouw
   - ruïne, funderingsresten
   - groengebied
Status:    - niet aangelicht.

De Bastion IX en de Brielse Poort
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Lichtvisie
In de Voorlopige Lichtvisie van januari 2007 worden 
aanbevelingen gedaan ten aanzien van de aanlichting van 
bastion IX. Aanlichting van bastion IX staat halverwege de 
prioriteitenlijst op nummer 11. 
Lees voor meer informatie over de Voorlopige Lichtvisie 
2007 de kaders links en hieronder.

Prioriteitenlijst Voorlopige Lichtvisie 09-01-2007 19

1. De Openbare Verlichting 

2. De St. Catharijnekerk 

3. De Vestingwallen en (oude) Entrees 

4. De Kadewallen en Bomen 

5. De Bruggen 

6. Het Zeemans Asyl en Beeld De Nymf 

7. De Watertoren

8. Het Gebied Maarland 

9. De Sloepenloods 10. De Molen 

11. De Bastion IX en Brielse Poort 

12. Het Wellerondom

13. Het Merula Weeshuis

14. De Provoost

15. De Voorm. Hoofdwacht, Markt en Beeld Wilhelmina

16. Het Proveniershuis

17. Het Stadhuis/VVV

18. Het Pand De Wildeman

19. Het Kantongerecht

20. Het Pand van Arkenbout

21. Het Café hoek Kaaistraat-Slagveld

22. De Langestraat Panden 38 – 40

Vergunningen
Afhankelijk van de te realiseren projecten moet worden 
onderzocht welke vergunningen daarvoor nodig zijn. In 
ieder geval zal het RACM worden betrokken bij concrete 
planvorming. 

Leefbaarheid / haalbaarheid (draagvlak)
De betrokkenheid bij de 1 april activiteiten in Brielle is 
groot. Naar verwachting kan gerekend worden op een 
groot draagvlak voor verbetering van de entourage bij de 
voormalige Noordpoort.  Maar ook kan gerekend worden 
op veel belangstelling voor inspraak en participatie, bijv. 
van de 1-april vereniging. Voor de direct aanwonenden zal 
de kans op eventuele overlast een punt van zorg zijn.
Duidelijke en tijdige informatieverschaffing is 
noodzakelijk. Evenals het bieden van de gelegenheid 
tot meedenken. Helderheid vooraf over de mate waarin 
partijen kunnen meebeslissen voorkomt teleurstellingen 
achteraf en wordt aanbevolen.

Eigenaren / belanghebbenden
Eigenaar is de gemeente Brielle. De 1 april vereniging is 
belanghebbende als huurder/gebruiker van de bunker 
op het bastion. Op relatief korter afstand grenst het 
projectgebied aan woningen en tuinen. 

Bijdrage aan economische, toeristische en culturele 
ontwikkeling van Brielle 
De bijdrage van het 1 april monument aan de econo-
mische en toeristische ontwikkeling van Brielle is afgeleid 
en indirect. De naam en de locatie van het monument 
hebben economische en cultuurtoeristische waarde. Het 
monument als object heeft in zijn huidige staat noch 
bijzondere attractiewaarde voor de cultuurtoerist noch 
een meer dan neutrale bijdrage aan de kwaliteit van de 
inrichting van de openbare ruimte van Brielle of de stad 
als decor voor bezoekers en eigen bewoners.

informatie uit de Voorlopige Lichtvisie 2007

PROJECT 2  1 april Monument Bastion Ix
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In begin 20e eeuw is het ravelijn met dammen aan 
weerszijden verbonden voor de aanleg van een tramlijn. 
Het bijbehorende stationsgebouw – het huidige Chinese 
restaurant -  getuigt daar nog van. Met de aanleg van de 
Groene Kruisweg in de plaats van de tramlijn in de tweede 
helft van de 20e eeuw is heeft het ravelijn verder zijn 
karakter als eiland verloren. Slechts de V-vormige gracht 
aan de zuidzijde doet nog vermoeden dat hier sprake is 
van een deel van de vesting. 

Ter verbetering van de doorstroming en de verkeers-
veiligheid worden de kruispunten in de Groene Kruisweg 
met de P. van de Wallendam en de G.J. van den 
Boogerdweg gereconstrueerd door de aanleg van twee 
rotondes. De noodzakelijke herinrichting die hiervan 

Bestemmingsplan
Deze constructie van drie bestemmingsplankaarten geeft 
niet exact de situatie weer zoals die zich momenteel 
voordoet.

Een planologische bestemmingsplanprocedure zal 
worden ingezet om de verkeerskundige reconstructie die 
wordt voorzien mogelijk te maken.

Historie
Tegenover de Pieter van de Wallendam bevond zich een 
ravelijn. De entree tot de stad verliep met een haakse 
bocht over het ravelijn. Het water van de singelgracht was 
ter plaatse zeer breed, door de aantakking van een brede 
watergang, het Spui.

bestemmingsplan Stadsentree Pieter van de Wallendam PROJECT 3  Stadsentree Pieter van de Wallendam
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het gevolg is, kan worden benut om de entree van de 
vesting vanaf de Pieter van de Wallendam meer kwaliteit 
te geven. Het streven is de vesting na reconstructie 
beter zichtbaar en beleefbaar te maken – zowel voor 
automobilisten als voor langzaam verkeer – en om de 
entree van de vesting via de Pieter van de Wallendam 
meer allure te geven.

Het ontwerp voor de reconstructie van het 
verkeersknooppunt in de Groene Kruisweg bij de 
Pieter v.d. Wallendam wordt sterk bepaald door de 
verkeerstechniek. Bochtstralen, rijcurves, in- en 
uitvoegstroken e.d. zijn bepalend geworden voor de 
lay out. De routing van fiets- en wandelpaden wordt 
niet bepaald door comfort en uitzicht, maar door het 
attenderen van de voetganger op het gevaar van het 
autoverkeer.

Het busstation wordt na de reconstructie gehandhaafd. 
De uitstraling van dit busstation is uitermate schraal 
en vormt geen goede basis voor een welkom in Brielle 
voor buspassagiers. Het handhaven van het busstation 
beperkt tevens de reconstructiemogelijkheden van 
het gebied als geheel. Zo is ook het restaurant in het 
voormalige tramstation een belemmerende factor.

De prognoses gaan uit van een verkeersgebruik op de 

Pieter van de  Wallendam in 2020 bij een aangepaste 
verkeerscirculatie van circa 8700 motorvoertuigen tussen 
7.00 en 19.00 uur waarvan er 5500 het centrum in en 
3200 het centrum uitrijden.
Het totale etmaalgebruik wordt geraamd op 11300 mvt. 
Ter vergelijking; in 2004 reden er circa 6760 mvt/etmaal. 

Verslag Monumentencommissie Groot

Schets, Rotonde Pieter vd. Wallendam | Welstand
D.d. 10-07-2001: De heer Kabouw geeft een korte toelichting: 
als gevolg van de verkeersintensiteit circuleren er idee-
schetsen voor de aanleg van een rotonde. Een tweetal voor-
stellen komen ter tafel. Het eerste voorstel, met onder-
doorgangen voor langzaamverkeer, wordt door de heer 
Kabouw als niet aanvaardbaar bestempeld. Het tweede voor-
stel met een langgerekte (dubbelstrooks) rotonde wordt kort 
besproken. Gelet op de beschikbare tijd wordt de behandeling 
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
D.d. 19-02-2002: Ovonde: in principe akkoord.
D.d. 28-01-2003:  Toelichting dhr. Kabouw.
De ovonde is gewijzigd in twee naast elkaar gelegen rotondes. 
Het plan heeft enkel een  verkeerstechnische onderbouwing. 
Het gebied is de entree van Brielle en heeft een sterke 
relatie met de vesting. De commissie adviseert dan ook een 
stedenbouwkundig advies over de inrichting te vragen. 
Belangrijke aspecten zijn de wijziging van het karakter 
van het gebied, het reliëf (rotondes niet als hoger gelegen 
schollen vormgeven), het groenplan, de verlichting, eventuele 
kunstwerken, etc.  
D.d. 05-04-2007: Toelichting dhr. De Ronde. Het advies van 
28-01-2003 blijft van kracht. Gelet op de cultuurhistorische 
en stedenbouwkundige waarde van de locatie, moet de 
herinrichting gebaseerd zijn op een verkeerstechnische 
visie én een historisch, stedenbouwkundige visie. De histo-
risch, stedenbouwkundige visie wordt gemist. Enkele 
uitgangspunten zijn: aandacht voor zichtlijnen en logica 
voor verbindingslijnen/routes.  De commissie adviseert een 
stedenbouwkundig advies te vragen en verzoekt het ontwerp 
duidelijk te visualiseren. 

voorlopig ontwerp reconstrucite verkeersknooppunt

PROJECT 3  Stadsentree Pieter van de Wallendam
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Waardevolle beplanting / bomen
Reconstructie van de knooppunten zal ten koste 
gaan van (een deel van) de huidige boombeplanting. 
Omwille van het creëren van een nieuwe samenhang 
en het bewerkstelligen van een situatie waarbij de 
vestingwerken beter tot uitdrukking komen is het 
te verwachten dat er meer bomen gekapt zullen 
moeten worden dan er louter technisch vanwege de 
verkeerstechnische ingreep moeten worden gekapt. Uit 
een opname van bureau BTL blijkt dat hierbij echter geen 
sprake is van monumentale bomen.  
In het deelgebied ten oosten van de Pieter van 
de Wallendam, dat tot op heden onder beheer 
van de Provincie Zuid Holland valt, is sprake van 
beheerachterstand. Herinrichting / vervanging van de 
beplanting is gewenst.

Ondergrondse infrastructuur
Ten behoeve van de reconstructie zal deels een 
herschikking moeten plaatsvinden van ondergrondse 
infrastructuur. Om voldoende groei- en wortelruimte te 
creëren voor te handhaven en nieuw te planten bomen 
zullen zonodig maatregelen getroffen moeten worden 
om wortelgroei bij kabels en leidingen te voorkomen, 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van wortelschermen.

Waterhuishouding
Aanpassing van de oeverlijn is met name ten oosten van 
de Pieter van de Wallendam mogelijk of gewenst. Dit 
gebied dat tot op heden onder beheer van de Provincie 
Zuid Holland valt zal worden overgedragen naar de 
gemeente Brielle.

Beleid Rijksmonumentendienst
De voorgestane reconstructie wordt zeer kritisch gevolgd 
door de Rijksmonumentendienst. Naast een goede 
verkeerstechnische invulling wordt grote zorgvuldigheid 

Bouwbesluit / bouwverordening
Niet van toepassing

Streekplan
Het Streekplan Rijnmond, regio Rotterdam, RR2020, gaat 
niet in detail in op de cultuurhistorische of toeristische 
kwaliteiten van Brielle of de Vesting Brielle. De aandacht 
in dit plan is vooral gericht op de economische functie 
van de steden en de natuur en recreatie in de omgeving 
daarvan. 
De reconstructie van het verkeersknooppunt in de 
(Provinciale) Groene Kruisweg maakt wel deel uit van
een provinciaal programma.

Cultuurhistorische hoofdstructuur
In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur en 
Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (KICH) behoort de 
vesting, waar de stadsentree Pieter van de Wallendam 
naartoe leidt tot de Toplocaties, Rijksbeschermd stads- 
of dorpsgezicht en belvedèregebied.

Milieubeperkingen
Het verkeer zelf vormt de belangrijkste milieuhinderbron. 
Ten aanzien van de reconstructie zullen de nodige 
planologische procedures moeten worden doorlopen 
waarbij zal moeten worden aangetoond dat er 
geen onacceptabele overschrijding plaatsvindt van 
milieunormen ten aanzien van geluid, fijnstof e.d. 

Wet flora en fauna
Bij het nieuw op te stellen bestemmingsplan zal 
onderzocht moeten worden of er natuurwaarden verloren 
gaan bij de voorgenomen herinrichting. Gezien de aard 
van het huidige gebruik en inrichting ligt dit niet voor de 
hand.

PROJECT 3  Stadsentree Pieter van de Wallendam



32
informatie uit de Voorlopige Lichtvisie 2007

De Vestingwallen

De vestingwallen maken van Brielle een vestingstad. Op de rondweg om Brielle is dit overdag duidelijk 
zichtbaar; Brielle wordt afgeschermd door een duidelijke wal met mooie groenvoorzieningen en de 
diverse vesten. In deze vesten liggen de vestingberen met daarop de monniken. Indien men Brielle 
ingaat, dragen deze vestingwallen bij aan de intieme, veilige sfeer die overdag in de stad heerst. Brielle 
wordt letterlijk omarmt door zijn vestingwallen. Tevens zijn in deze vestingwallen de oude poorten van 
Brielle. Bijzondere kenmerken:  - verhoogde wal met groenvoorzieningen
    - vestingberen met daarop de monniken
    - karakteristieke vormen
    - water en de poort waardoor al het water Brielle binnenkomt
    - in- en uitgangen van Brielle, huidig en vroeger
 Status:    - niet aangelicht.
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verlangd ten aanzien van de effecten op de ruimtelijke 
beleving van de vesting als rijksmonument.

Lichtvisie
In de Voorlopige Lichtvisie van januari 2007 worden 
aanbevelingen gedaan ten aanzien van de aanlichting 
van de vestingwallen en stadsentrees. Aanlichting van de 
vestingwallen krijgt in de visie een hoge prioriteit 
(3e plaats). Lees voor meer informatie over de Voorlopige 
Lichtvisie 2007 het kader op de linker pagina

Vergunningen
Het aanvragen van bouw- en aanlegvergunningen 
maakt deel uit van de procedure met betrekking tot de 
reconstructie.

Leefbaarheid / haalbaarheid (draagvlak)
Vanuit verkeerskundige optiek wordt een verbetering van 
de verkeersveiligheid en verkeerafwikkeling wenselijk 
geacht.
Op een doordeweekse dag rijden van metrostation 
Spijkenisse naar deze locatie 91 bussen per dag (enkele 
reis, dus 182 bussen retour). Hoeveel mensen in- en 
uitstappen bij deze halte is niet bekend. In de spits 
stoppen er 4 bussen per uur (enkele reis). De eerste 
indruk van Brielle vind op moment van uitstappen plaats.

Ten aanzien van het kappen van bomen voor zowel de 
verkeerstechnische reconstructie alsook voor het creëren 
van een nieuwe ruimtelijke samenhang is het van belang 
dat de bevolking tijdig en helder wordt geïnformeerd over 
nut en noodzaak van de kap. Door herplant zullen per 
saldo meer bomen in het gebied komen.

Eigenaren / belanghebbenden
Gemeente en Provincie Zuid-Holland, ook in beheer. 
Connexxion, busmaatschappij.

Bijdrage aan economische, toeristische en culturele 
ontwikkeling van Brielle 
De stadsentree via de Pieter van den Wallendam heeft 
de potentie de belevingswaarde van het binnentreden 
in de historische binnenstad van Brielle te vergroten. 
De entree kan daarmee een positieve bijdrage leveren 
aan de bezoek- en educatieve ervaring en het historisch 
vestingimago van de stad. 

uit de voorlopige Lichtvisie 2007, De Vestingwallen

voorbeeld te accentueren: Het proveniershuis

Prioriteitenlijst Voorlopige Lichtvisie 09-01-2007 19

1. De Openbare Verlichting 

2. De St. Catharijnekerk 

3. De Vestingwallen en (oude) Entrees 

4. De Kadewallen en Bomen 

5. De Bruggen 

6. Het Zeemans Asyl en Beeld De Nymf 

7. De Watertoren

8. Het Gebied Maarland 

9. De Sloepenloods 10. De Molen 

11. De Bastion IX en Brielse Poort 

12. Het Wellerondom

(pagina 23 toont  totale prioriteitenlijst van 22 punten)

PROJECT 3  Stadsentree Pieter van de Wallendam
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Op basis van de resultaten van de screening van 
de projecten zijn voor de geselecteerde projecten 
ontwikkeldocumenten opgesteld, waarin in woord en 
beeld is vastgelegd wat de wenselijke ontwikkeling 
is van het plangebied en welke eisen en beperkingen 
hieraan worden gesteld. Deze documenten bieden de 
stedenbouwkundige, economische en toeristische 
randvoorwaarden, op basis waarvan door ontwikkelende 
partijen een financiële haalbaarheidsstudie kan worden 
verricht en een concreet planvoorstel kan worden 
gemaakt. 

3  Ontwikkeldocumenten

Indeling per ontwikkeldocument:

1. Topografische afbakening: kaart met projectgrenzen

2. Bijdrage aan het imago en identiteit van Brielle

3. Mogelijke / wenselijke functies

4. Randvoorwaarden

5. Beeldkwaliteit

6. Realisatie
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1. Topografische afbakening: kaart met projectgrenzen

(zie kaart links)

De projectgrens ligt op de oeverlijn van het ravelijn. 
Voorgesteld wordt het eigendom bij de gemeente Brielle 
te houden. Het terrein wordt in langlopend erfpacht 
uitgegeven tegen een ‘maatschappelijke’ prijs, om een 
exploitatie met maatschappelijk rendement mogelijk te 
maken. 

Actiepunt: Door de gemeente Brielle moeten voor- en 
nadelen van verkoop en erfpacht worden onderzocht, 
waarna een erfpacht- of koopsom moet worden bepaald.
 
De erfpachter/exploitant wordt verantwoordelijk voor het 
beheer van de (toekomstige) opstallen en de inrichting, 
inclusief de instandhouding beplanting en oevers.

2. Bijdrage aan het imago en identiteit van Brielle

Gestreefd wordt naar een substantiële bijdrage van dit 
project aan het cultuurhistorisch en kunstzinnig imago 
van Brielle. Gezien de omvang van het project en de 
specifieke aanvulling die kan worden gegeven aan het 
programma van de vesting Brielle zijn er vele kansen die 
benut kunnen worden. 

3. Mogelijke / wenselijke functies

Het Ravelijn Kaaivest wordt waar nodig gerestaureerd 
(bijv. oeverbeschoeiing en onderhoud boombeplanting)
en er wordt de mogelijkheid geboden een gebouwde 
voorzieningen te ontwikkelen die interessant is voor het 
toerisme. De voorkeur gaat uit naar een gebouw met een 
uitstraling die aansluit bij het militaire verleden van het 
ravelijn, maar geen letterlijke kopie is van een historisch 
gebouw (dat hier overigens ook niet heeft gestaan).
Voor de functie van het gebouw wordt in de eerste plaats 

gedacht aan een kleinschalige verblijfsaccommodatie 
met een geheel eigen sfeer in combinatie met een 
restaurant / atelier of iets dergelijks. Het er verblijven op 
zich is al een doel van een reis.

Motivatie: In Brielle is het aanbod aan verblijfsaccom-
modaties eenzijdig. Van de toeristische slaapplaatsen 
in Brielle is 91% een campingplaats, waarvan 65% een 
vaste standplaats is. Het aantal kampeervakanties van 
zowel toeristische plaatsen als vaste standplaatsen is de 
laatste 5 jaar gedaald met 14%. Een verdere daling met 
1% per jaar wordt de komende jaren verwacht. Voor de 
vaste standplaatsen is weinig animo onder jongeren.
Brielle heeft geen aanbod in het hoogste en in het laagste 
segment, er zijn geen groepsappartementen en slechts 2 
B&B’s. 

Naar verwachting gaat de vakantieparticipatie van 
Nederlanders de komende jaren evenwel verder stijgen 
naar ca. 84% in 2015. Bijna de helft van de Nederlanders 
wil in de toekomst vaker met vakantie. Men is bereid om 
daar geld voor vrij te maken. Dit geldt vooral voor een 
groeiende groep senioren. De helft van de Nederlanders 
kiest dan voor meer korte vakanties. De hoogste groei, 
4% per jaar, wordt verwacht in de stedentrips en in de 
korte hotelvakanties. 

In Brielle is, van zowel aanbod- als vraagzijde bezien, 
voldoende ruimte voor een verblijfsaccommodatie. Zeker 
wanneer het een accommodatie is die door zijn specifieke 
sfeer ook zelf gasten zal trekken. Zie bijvoorbeeld www.
specialhotels.nl, www.bijzonderehotels.nl , waar hotels 
kunnen worden geboekt die men juist boekt vanwege hun 
specifieke karakter, zoals bijvoorbeeld design hotels of 
boerderijhotels.

ontwikkeldocument project 1 : Ravelijn Kaaivest
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Ter indicatie wordt uitgegaan van een bouwwerk met 
een volume van maximaal 1500 m3, zich dat op enige 
afstand (tenminste 15 meter) van de randen van het 
ravelijn bevindt met een footprint van maximaal 10 % 
van het terrein. Daarnaast kan de bestaande kas op het 
terrein na restauratie gebruikt worden voor doeleinden 
die de nieuwe invulling van het ravelijn ondersteunen. 
In een definitieve randvoorwaardentekening zullen de 
ruimtelijke randvoorwaarden nader worden gepreciseerd. 

 gemiddelde / maximale bezoekersdruk en 
 spreiding in de tijd
De functie die op het ravelijn wordt gehuisvest kan 
slechts een beperkte verkeersaantrekkende werking 
hebben. Gedacht wordt aan functies waarbij regelmatig 
kleinere aantallen bezoekers aanwezig zijn (zoals bijv. 
stadsherberg, galerie, wellness, recepties, kleine filmzaal 
(30 – 40 stoelen, try-outs)) in plaats van functies die af 
en toe grote groepen bezoekers trekken (partycentrum, 
evenementenzaal e.d.) Bezoek is slechts mogelijk lopend 
of per fiets. Bezoek per auto maakt gebruik van de nabij 
gelegen parkeervoorziening.

Het maximaal aantal aanwezige bezoekers en het 
maximaal aantal aanwezige bezoekers hangen samen 
met de functies die op het Ravelijn worden gerealiseerd 
en de doorstroom van de bezoekers. 

Vanwege het kleinschalige karakter van de accommodatie 
(10 à 15 kamers) is het als het de hoofdfunctie is of 
het hoofdinkomen van de ondernemer, waarschijnlijk 
economisch noodzakelijk dat er een aanvullend aanbod 
op locatie kan worden geboden, dat ook voor niet-
hotelgasten aantrekkelijk is, zoals:
- Een restaurant
- Expositieruimte
- Cursusruimte kunst en cultuur
- Wellness activiteiten (meditatie, massage…)
- Theeschenkerij
Uit oogpunt van toezicht is een bedrijfswoning 
mogelijk(bewoning alleen door beheerder).
Voorzieningen die gericht zijn op de zakelijke markt 
(zoals short stay facilities en vergaderfaciliteiten) worden 
nadrukkelijk niet gevraagd.

4. Randvoorwaarden

 bouwvolume (bouwvlak, hoogte, volume)
Het bouwvolume dat op het ravelijn kan worden 
gerealiseerd moet ondergeschikt zijn ten opzicht van het 
groen. Het beeld moet behouden blijven van een groen 
eiland, waarop zich verscholen bouwwerken bevinden. 
De hoogte van bebouwing is gelimiteerd, waardoor 
bebouwing niet boven de boomtoppen uitsteekt.

Voorbeeld bijzondere hotels: vuurtorenhotel en havenkraanhotel in Harlingen.
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 te behouden elementen
Beplantingsstructuur (monumentale bomen). Dit wordt 
nader geïnventariseerd, alsmede wordt een flora- en 
faunaonderzoek uitgevoerd. 

 Beeldkwaliteit en regie
Nieuwe bebouwing moet gerelateerd zijn aan de 
vesting als rijksmonument. Dat wil niet zeggen dat 
een ‘historiserend’ gebouw moet worden gemaakt. 
Bij voorkeur is de architectuur eigentijds, maar met 
verwijzing door vorm en materiaal naar de geschiedenis 
van de locatie.

Om tot een hoogwaardig ontwerp te komen, zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan de 
architectenselectie. Naast een architect voor de 
bouwwerken moet ook een landschapsarchitect worden 
ingeschakeld voor het ontwerpen van de terreininrichting.
De door de initiatiefnemer voorgedragen architecten 
behoeven de goedkeuring van de gemeente. De 
architect zal worden beoordeeld op de kwaliteit van zijn 
gerealiseerd werk, zowel conceptueel als ambachtelijk, 
met name op het realiseren van ontwerpen voor een 
vergelijkbare opgave. Een door de gemeente aan te 
stellen supervisor zal gedurende het ontwerptraject de 
planontwikkeling begeleiden, in samenspraak met de 
welstands- en monumentencommissie.

Ten aanzien van de materialisering van het bouwwerk 
wordt als voorwaarde gesteld, dat het materialen zijn die 
‘mooi verouderen’ door het verkrijgen van patina en die 
aansluiten bij of gericht juist een contrast vormen met 
voor de vesting geëigende bebouwing. Gedacht wordt aan 
baksteen(bruinrood), natuursteen, beton, hout (naturel of 
geteerd), staal, rode keramische pannen, maar ook glas, 
zink en rvs. Materialen met een ‘stoere’ uitstraling.

Een indicatie: Er zijn maximaal 30 slaapplaatsen. Bij 
een gemiddelde bezettingsgraad van 65% zijn er 7117 
personen (overnachtingen) per jaar. Een restaurant 
heeft ca. 45 plaatsen. Bij een maximale capaciteit van 
315 bezoekers per week zijn er 16.380 bezoekers in het 
restaurant per jaar. Er vanuit gaande dat de hotelgasten 
in het hotel eten, zijn er ca. 16.000 bezoekers per jaar, 
excl. de bezoekers voor de aanvullende functie(s).

Het werkgelegenheidseffect van het hotel is gemiddeld 
0,37 fte per hotelkamer = dus 3,7 – 5,55 fte 

 te realiseren ontsluiting en parkeervoorziening
Het ravelijn blijft ontsloten vanaf de Kaaisingel over een 
eenvoudige brug, die is geschikt voor voetgangers en licht 
gemotoriseerd verkeer.
Op het nabij gelegen parkeerterrein is ruimte voor 
maximaal 120 auto’s, die grotendeels ook voor andere 
doeleinden beschikbaar moeten blijven. 

 privé / openbaar (toegankelijkheid)
Het ravelijn moet (grotendeels) openbaar toegankelijk 
worden gesteld.
- Een beperkt deel (max. circa 150 m2) kan als privé-  
 tuin voor bewoner permanent afgesloten blijven.
-  De overige ruimte op het eiland is tijdens bezoekuren  
 toegankelijk ‘op de paden’.
-  Buiten bezoekuren kan het ravelijn worden afgesloten  
 bij de toegangsbrug.
-  Gestreefd wordt naar bij voorkeur zeven dagen/week  
 openstelling.
-  Voor toegang tot het terrein wordt in principe geen   
 entree geheven. Uitzonderingen kunnen gemaakt 
 worden voor evenementen, tentoonstellingen en 
 andere culturele uitingen op het terrein.

 milieuaspecten
Hinderwetvergunning moet worden aangevraagd.

ontwikkeldocument project 1 : Ravelijn Kaaivest
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Met referentiebeelden wordt een palet geboden aan 
beelden die als inspiratie kunnen dienen. De diversiteit 
hiervan geeft weer, dat er niet vooraf voor een specifieke 
stijl of vorm wordt gekozen. Wat de beelden gemeen 
hebben is een sterk uitgesproken eigen identiteit, 
die voor een belangrijk deel wordt bepaald door een 
specifiek materiaalgebruik en contrast tussen openheid 
en geslotenheid. Bovendien ogen de gebouwen 
traditioneel noch modernistisch, maar maken ze door 
vorm- en materiaalgebruik een verbinding tussen 
heden en verleden. En het ontwerp is sterk gericht op 
eigenschappen van de locatie, de genius loci, waardoor 
een vanzelfsprekende hechting met de plek ontstaat. 
Nutstuinen, boomgaard, kas e.d. kunnen onderdeel 
uitmaken van de inrichting, die eerder ‘natuurlijk’ dan 
sterk gecultiveerd is.

ontwikkeldocument project 1 : Ravelijn Kaaivest



42

- Onderscheidend vermogen ten opzichte van 
 gebruikelijke voorzieningen.
- Gebruikmaking van specifieke locatiegebonden   
 kwaliteiten van het ravelijn en van de vesting Brielle.
- Bijdrage aan de imago-ontwikkeling van Brielle.
- Architectonische kwaliteit.

  Prijsvraagreglement
Vooraf moet worden vastgesteld welke eisen worden 
gesteld aan de inzendingen, wie mogen inzenden etc. Om 
te voorkomen dat teveel planindieners grote investeringen 
moeten maken in planontwikkeling kan worden overwo-
gen een ‘tweetraps-prijsvraag’ te houden. In de eerste 
ronde worden nog weinig eisen gesteld aan de financiële 
onderbouwing en de planuitwerking, zodat vooral op 
de inhoud van het initiatief kan worden geselecteerd. 
De voorstellen die als kansrijke en interessant worden 
beoordeeld mogen deelnemen aan de tweede ronde, 
waarin de voorstellen moeten worden uitgewerkt.

  Communicatiestrategie
In een communicatiestrategie moet onder andere het 
communicatieplan worden uitgewerkt. Een belangrijk on-
derdeel hiervan is het opstellen van een wervend ‘boekje’ 
voor het interesseren en informeren van investeerders /
belangstellenden.
In een brochure moet zakelijke informatie worden ge-
geven (wat zijn de randvoorwaarden, wat is de planning, 
welke stukken moeten worden aangeleverd en wanneer). 
Maar bovenal moet de brochure ook wervend zijn en 
culturele investeerders/ondernemers interesseren om een 
plan te ontwikkelen voor het ravelijn. Een communicaties-
trategie moet worden opgezet met als doel de informatie 
bij de juiste personen onder de aandacht te krijgen, waar-
onder een persbericht en persconferentie.

  Openbare inschrijving plan voor ‘cultureel onder-
      nemer’ / investeerder
Gedurende een vooraf vast te stellen periode, bijvoor-

5. Realisatietraject

Na vaststelling van de randvoorwaarden, waarbij de RACM 
en de Monumentencommissie van de gemeente Brielle 
worden betrokken, wordt een procedure gestart voor het 
selecteren van een ondernemer/exploitant.

Aanpak: 

  Aanstellen projectleider en projectbudget vaststellen
Bestuurlijk laten vastleggen wat de ambities zijn en wat 
de financiële kaders zijn. Onderzoeken of het project in 
aanmerking komt voor subsidiering (o.a. Belvedère).

  Samenstellen selectiecommissie
In de commissie moeten deskundigen aanwezig zijn 
die de inzendingen op verschillende aspecten kunnen 
beoordelen:
- Toeristische-recreatieve waarde, passend binnen het 
 gekozen imago en doelgroep.
- Architectonische-stedenbouwkundige inpassing
- Financiële haalbaarheid, kans van slagen (marktkennis)
-  Cultureel-historische kwaliteit
-  Kennis van draagvlak in de Brielse samenleving 
-  Een voorzitter, die het beoordelingsproces leidt

  Opstellen programma van eisen
Vastgelegd moet worden welke onderdelen tenminste 
moeten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld:
- Maximum aantallen bezoekers
- Omvang accommodatie
- Openingstijden / openbaarheid
- Gericht op toeristische en niet op zakelijke markt
- Zie verder de opgestelde randvoorwaarden

  Opstellen criteria
Vooraf moet duidelijk worden gemaakt aan welke criteria 
de inzendingen worden getoetst. Bijvoorbeeld:
- Sluitende exploitatie.



Bureau Bret / Ben Kuipers landschapsarchitect   Uitvoeringsprogramma Brielle Vesting,  juni 2008 43

beeld 2 of 3 maanden, kunnen geïnteresseerde culturele 
ondernemers hun plannen indienen. Juridische be-
geleiding is vereist om het proces volgens de regels te 
laten verlopen.

  Projectpresentaties en beoordeling
Afhankelijk van de aard en omvang van de inzendingen 
kan gekozen worden om (een aantal) inzenders de gele-
genheid te geven hun plan persoonlijk te presenteren. 
Overwogen kan worden om ook het publiek de gelegen-
heid te geven zich een mening te vormen en zich uit te 
spreken. Een tentoonstelling van de inzendingen is dan 
vereist.

  Selectie
De vooraf ingestelde jury beoordeelt de inzendingen aan 
de hand van de criteria en stelt een juryverslag op, met 
daarin een volgorde in voorkeur voor de plannen.
Het beoordelingsverslag wordt voorgelegd aan het Col-
lege van B&W, die het uiteindelijke besluit neemt. 

  Sluiten intentie-overeenkomst
Met de geselecteerde ondernemer wordt een intentie-
overeenkomst gesloten. Het is wijs om de nummers 2 en 3 
nog achter de hand te houden, voor het geval er uitein-
delijk geen ontwikkelovereenkomst kan worden gesloten.

ontwikkeldocument project 1 : Ravelijn Kaaivest



44

topografische afbakening
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1. Topografische afbakening: kaart met projectgrenzen

(zie kaart links)

De locatie van het 1 april monument en directe omgeving 
blijven in eigendom en beheer van de gemeente Brielle. 
Met de 1-april vereniging zullen nieuwe afspraken 
gemaakt worden over het gebruik van de aangrenzende 
kazematten.

2. Bijdrage aan het imago en identiteit van Brielle

De kurk van het toerisme in Brielle is de landelijke 
naamsbekendheid door de inname van Brielle door de 
calvinistische Geuzen op de katholieke Spanjaarden, 
voorgegaan door de Hertog van Alva op 1 april 1572 en 
de jaarlijkse feesten waarmee deze gebeurtenis wordt 
herdacht. 

Het huidige imago van Brielle is knus en sfeervol. 
Bezoekers aan Brielle hebben een hoge waardering voor 
de stad als cultureel monument. De 1-aprilfeesten voor 
een groot publiek met veel jongeren, geven echter een 
eenzijdig en smal beeld van de stad. 

Het imago van Brielle is onderdeel van de attractiewaarde 
van de gemeente voor potentiële bezoekers. Het imago 
kan compleet worden gemaakt. Daarvoor bestaan twee 
invalshoeken:
1  Het imago van Brielle op een hoger abstractieniveau  
 te brengen: van ‘feeststad voor jongeren’ naar ‘stad  
 met een boodschap’.
2 Door een verschuiving van ‘ knus en sfeervol’   
 naar ‘de moeite waard’ te bewerkstelligen. In de 
 positionering moeten daarvoor twee elementen   
 worden opgewaardeerd:
 - erfgoed
 - vaderlandse geschiedenis
 Beeldende kunst ondersteunt dit. 
      (bron: Th.B.J. Noordman) 

ontwikkeldocument project 2 : 1 april - Monument Bastion IX

In dit project wordt de betekenis van 1 april 1572 in de 
vaderlandse geschiedenis vertaald naar het heden. 

De overwinning van de Watergeuzen op de Spanjaarden 
heeft een brede en diepgaande betekenis als deze 
geplaatst wordt in de maatschappelijke en staatkundige 
kentering die in de 15e/ 16e eeuw gaande was: de 
overgang van de Middeleeuwen naar de nieuwe tijd. 
Onderwerpen die toen actueel waren, hebben hun 
actualiteitswaarde niet verloren. Maatschappelijke 
vraagstukken als vrijheid van geloof en meningsuiting, de 
relatie staat – burger, de gehechtheid aan en belang van 
eigen identiteit, geestelijke en / of materiële vooruitgang, 
vrije markt versus staat.

Het 1-april-project beoogt deze maatschappelijke 
betekenis van ‘1 april 1572 te Brielle’ over te dragen aan 
een breed publiek en een bijdrage te leveren aan de 
maatschappelijke discussie. Het project past in een actief 
cultuur- en toerismebeleid.

Het resultaat is een grotere landelijke naamsbekendheid 
en een volledig en ingevuld imago van de stad.

3. Mogelijke / wenselijke functies

In het 1-aprilproject wordt ‘1 april’ de titel voor een aantal 
verschillende activiteiten. Tezamen vormen deze activiteiten 
het 1 april - Monument.

In “Het bereik van het verleden”, SCP dec. 2007, wordt de 
Nederlandse bevolking in groepen ingedeeld: 

 Erfgoedliefhebbers: allrounders, kunstminnaars,
 verenigingsleden, verzamelaars en snuffelaars=   
 34,6% van de bevolking
  Erfgoedpassanten: cultuuruitje met het hele gezin,   
 dagjesmensen en lezers = 35,4% van de bevolking 
  Erfgoedmijders: non-actieven= 30% van de bevolking
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De grootste groepen zijn daarin de groep “cultuuruitje 
met het hele gezin” (15.9%, Amsterdammers licht 
oververtegenwoordigd) en de “dagjesmensen” 
(11.3%, Randstad licht ondervertegenwoordigd).

In deze studie wordt geconstateerd dat de 
belangstelling voor cultureel erfgoed een uitingsvorm 
is van een algehele belangstelling voor cultuur: d.w.z. 
erfgoedliefhebbers zijn omnivoren. Ze zijn ook actief op 
andere culturele gebieden. 

Het 1-april project bestaat uit vier delen: 

A.  Visualisatie van de locatie
B.  Een jaarlijkse 1-april lezing
C.  Opname in de nationale canon van de vaderlandse   
 geschiedenis?
D.  Opstellen Brielse canon

A. Visualisatie van de locatie 
Zichtbaar maken van de historische plek van 1 april 
bij de Noordpoort in de vorm van een stadspoort, 
kunstwerk of beeltenis op de restanten van de oude 
stadsmuur. Aanlichting is eveneens een optie. Op het 
bastion leggen banieren bij de entree van de stad een 
verbinding binnen de stad naar de entree ter hoogte 
van het einde van de Nobelstraat / Pieter van de 
Wallendam. 

Er is niet gekozen voor een bezoekerscentrum of iets 
van dien aard. De stichting- en exploitatiekosten van 
een bezoekerscentrum wegen zeer waarschijnlijk niet op 
tegen de baten gezien:
- Het aantal mensen dat wordt bereikt
- Het lage rendement (hoge kosten per extra bezoeker)
- De voornamelijk indirect inkomsten- en werk-  
 gelegenheideffecten (in bescheiden mate)
- De grote concurrentie van vergelijkbare    
 attractiepunten in regio en omgeving.

Ideevorming voor de visualisatie van de locatie kan op 
een aantal manieren plaatsvinden:
- een werkconferentie van stedenbouwkundig   
 ontwerpers, toeristische expert, vertegenwoordiger   
 RACM, landschapsarchitect, waterschap Hollandse   
 Delta, provincie Zuid-Holland, lichtontwerper (thema  
 waterrecreatie en actieplan cultuurbereik, zie hierna =  
 subsidiabel in kader van Belvedère)
- Werkopdracht voor architectuuropleiding
- Nationale prijsvraag voor opleidingsinstituten (pr).

Realisatie:
Met inachtneming van onderstaande randvoorwaarden en 
gewenste beeldkwaliteit:
- Opstellen opdrachtformulering / richtlijnen in   
 werkconferentie
- Uitschrijven nationale prijsvraag – flyer, website,   
 nieuwsbrief
- Samenstellen selectiecommissie / jury (leden   
 werkconferentie?)
- Prijsuitreiking + pr 
- Subsidie-aanvraag (Belvedère) opstellen voor   
 werkconferentie en kosten coördinatie vervolgtraject.
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B.  Een jaarlijkse 1 april-lezing 
Landelijke bekendheden uit politiek, wetenschap, 
media, rijksambtenaren (DG’s) en bedrijfsleven 
worden uitgenodigd voor een congres / discussie 
over een actueel thema passend bij de historische 
betekenis van 1-april; ethiek gekoppeld aan de 
historische betekenis van 1 april.

Het voorstel is de lezing de eerste keer te laten aansluiten 
bij een bestaand jaarlijks evenement (bijvoorbeeld de 
jaarlijkse bijeenkomst van burgermeesters?)

Resultaat: 
- PR via de landelijke pers, naamsbekendheid onder   
 beslissers
- Imago verschuiving naar ‘serieus betekenisvol’.

Realisatie: 
- Themagroep samenstellen onder voorzitterschap van  
 burgemeester
- Comité van aanbeveling (College van B&W, bekende  
 Briellenaren)
- Themakeuze
- Begroting
- Gastenlijst samenstellen 
- Benaderen sprekers – voorbespreken
- Locatie, datum, catering
- Uitnodigingen opmaken, verzenden
- PR – persberichten.
Na afloop:
Persbericht, artikel 
 

C. Opname in de nationale canon der vaderlandse   
 geschiedenis?

D. Brielse canon
Opstellen van een Brielse canon door de Brielse 
bevolking via de website van de gemeente of 
gemeentemuseum. In regionaal verband is het 

opstellen van een Brielse canon reeds in aanvang 
genomen.

Brielle is een bonte verzameling verhalen van de mensen 
die er hebben geleefd. Een straat als de Voorstraat vertelt 
vele verhalen. Die verhalen willen we naar voren halen. 
Burgers kunnen worden geïnterviewd en uitgenodigd 
foto’s op de website te plaatsen en hun verhalen aan 
te dragen. En dan komen het virtuele 1 april en de stad 
Brielle langzaam tot leven. Door enerzijds het 1 april feest, 
een culturele manifestatie in de stad, een beeltenis op 
de historische locatie en anderzijds door alle kennis te 
bundelen op een website.

 Doelstelling: 
 naamsbekendheid, imago-verbetering:    
 stad met culturele diepgang voor denkers.

 Doelgroep: 
 uitnodigend voor ouderen, hoger opgeleiden

 Plan van Aanpak 1 april-monument: 
- Overkoepelende Stichting oprichten (afstemmen met  
 de 1-april vereniging)
- Commissie van aanbeveling
- Projecten uitschrijven incl. begroting opstellen en   
 fondsen werven
- Coördinator aanstellen voor alle activiteiten   
 die behoren tot 1-april. Uitvoering per deelproject   
 organiseren.

4. Randvoorwaarden

Het oprichten van een kunstwerk bij de Noordpoort zal 
aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Deels 
maken deze randvoorwaarden deel uit van de 
Bouwvergunningsaanvraag. De welstand-/
monumentencommissie en het RACM zal zijn oordeel 
moeten geven. Te overwegen is vertegenwoordigers 

ontwikkeldocument project 2 : Monument Bastion IX
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hiervan op te nemen in de selectiecommissie.
De selectie van de kunstenaar geschiedt op basis van 
nationale inschrijving.
Voorafgaand wordt een programma van eisen opgesteld, 
waar inzendingen aan zullen worden getoetst. 
In overleg met de 1-april vereniging wordt gestreefd naar 
een optimale benutting van de bunker op bastion IX, 
waarbij zo mogelijk elders vervangende opslagruimte 
wordt gezocht. 

5. Beeldkwaliteit

Naast het plaatsen van een monument zal de omgeving 
van de Noordpoort heringericht moeten worden om de 
locatie de passende kwalitatief hoogwaardige uitstraling 
te geven. Met name de aansluiting op de aangrenzende 
straten verdient aandacht. Hiervoor worden een 
ontwerpopdracht en budget geregeld.
- Richtlijnen ten aanzien van ontwerp van bouwwerken  
 en buitenruimte worden meegegeven, ondersteund   
 door referentiebeelden
- Richtlijnen ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik  
 (gebakken straatklinkers, natuursteen, stijlvolle   
 parkbanken, verlichting)
- Voor de locatie wordt een lichtplan opgesteld,   
 als uitwerking van de (concept)lichtvisie Brielle. 
 Ter overweging Stichting lichtspel Brielle betrekken.
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VO inrichting rotondes (BTL)
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1. Topografische afbakening: kaart met projectgrenzen

De provinciale weg en rotonde is in eigendom en 
beheer bij de Provincie Zuid Holland. Het water en de 
waterkanten en vestingwerken zijn / komen in eigendom 
en beheer bij de gemeente Brielle, met uitzondering van 
de omgeving van het chinees restaurant in het voormalige 
tramstation.
Gestreefd wordt met deze partijen tot overeenstemming te 
komen tot een gezamenlijke aanpak van de herinrichting.

De herinrichting van de provinciale weg die uit 
verkeerskundige overwegingen plaatsvindt en momenteel 
wordt voorbereid wordt aangewend om de representatie 
van de vesting bij deze belangrijke entree tot de 
vestingstad te verbeteren. Het project bestaat uit twee 
onderdelen:

A. In samenwerking met het ontwerpbureau BTL, 
dat opdracht heeft gekregen tot het maken van 
een inrichtingsplan voor de nieuwe situatie wordt 
een totaalplan gemaakt, waarbij – binnen de 
verkeerskundige en financiële kaders -  ernaar wordt 
gestreefd de beleving van de vesting voor passanten 
te verbeteren en de verblijfkwaliteit voor voetgangers 
en fietsers die de vesting willen bezoeken te 
verbeteren. 

B. Binnen de kaders die worden geboden door de
nieuwe inrichting worden aanvullingen gedaan, 
die een extra dimensie toevoegen aan de 
belevingskwaliteit van de entree van de vesting. 
Daarbij wordt gedacht aan de volgende onderdelen:

ontwikkeldocument project 3 : 
Stadsentree Pieter van de Wallendam
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Optimalisatieplan stadsentree (Ben Kuipers)



Bureau Bret / Ben Kuipers landschapsarchitect   Uitvoeringsprogramma Brielle Vesting,  juni 2008 53

-  Een verblijfsplek aan het water voor passerende   
 voetgangers en fietsers
-  Banieren aan weerszijden van de entree bij de   
 coupure door de vestingwal
-  Het plaatsen van historische kanonnen op een goed  
 zichtbare locatie
-  Een uitgekiende aanlichting van de stadswallen,   
 waardoor de vesting ook ‘s nachts voor passanten  
 beleefbaar is
-  Overige inrichtingselementen, zoals parkbanken,   
 straatverlichting, kunstwerken, informatieborden,   
 bewegwijzering e.d. op elkaar afstemmen.

2.  Bijdrage aan het imago en identiteit van Brielle

De lijn van ravelijnen en bastions wordt door de 
weginfrastructuur onderbroken ter hoogte van de entree 
Pieter van de Wallendam. Het ontwerp voor de inrichting 
van de rotondes en de openbare ruimte brengt dit 
visueel en in de beleving van de passanten onder de 
aandacht. Het wordt passanten duidelijk dat de Groene 
Kruisweg hier de militaire lijn doorsnijdt en dat men zich 
voor korte duur ‘in de vesting’ bevindt. Het busstation 
bevindt zich op de rand van ‘de vesting’. De banieren bij 
de vestingwallen benadrukken het binnengaan van de 
oorspronkelijke vesting. 

Voorlopig Ontwerp inrichting omgeving rotonde Pieter v.d. Wallendam en 
voorstel voor optimalisatie BTL Oisterwijk

Deze invulling van de openbare ruimte brengt de 
betekenis van Brielle Vestingstad aan passanten over. Bij 
het passeren van de rotondes wordt de passant gewaar: 
“dit is een bijzonder vestingstad”. Deze boodschap over 
de identiteit van de stad wordt, hoe vluchtig en snel 
ook, overgebracht en vult het imago van de gemeente 
aan met cultuurhistorisch belangrijke elementen, zoals 
de vestingwerken. De boodschap zal door veel mensen 
onbewust worden waargenomen.
Dagelijks passeren vele auto’s, fietsers en een kleine 200 
bussen. De boodschap heeft een groot potentieel bereik. 

3. Mogelijke / wenselijke functies

Naast het verbeteren van de ruimtelijke inrichting 
van de omgeving en het aanbrengen van nieuwe 
inrichtingselementen wordt gepleit voor een 
kwaliteitsimpuls:
- Het realiseren van een verblijfsplek aan het water voor  
 voetgangers en fietsers

ontwikkeldocument project 3 : Stadsentree Pieter van de Wallendam
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voorbeeld banieren voorbeeld houten lichtmast als 
mast voor banieren

- Het realiseren van een aanlichting van vestingwerken
- Het busstation is ernstig aan vervanging of minstens  
 upgrading toe, mogelijk met kiosk
- Het restaurant in het oude tramstation maakt geen   
 gebruik van de locatie en uitstraling. Voorstellen om  
 gezamenlijk tot terreinherinrichting te komen, daarbij
 de mogelijkheid bieden van een aantrekkelijk  terras.

4. Randvoorwaarden

Kunstwerken en banieren zullen ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan welstands- en monumentencommissie.
Ook het herinrichtingsontwerp van de verkeersweg zal 
aan een beoordeling onderworpen moeten worden. 
Daarbij moet een puur verkeerstechnische uitstraling 
worden voorkomen. Gestreefd wordt naar terughoudende 
vormentaal. Geen overdaad aan design, maar een 
eenvoudige krachtige vorm van bomen en taluds, die 
het beleven van de vesting mogelijk maakt en een 
comfortabele logische routing van wandel- en fietspaden.

5. Beeldkwaliteit

-  Hoogwaardig duurzaam materiaalgebruik
-  Eenvoud, nadruk op beleven van aanwezige   
 historische elementen
-  Allure ten aanzien van invullingen (kunstwerk,   
 banieren, verlichting).

6. Realisatie

Herinrichting gebied
- Verkeerskundig ontwerp toetsen; evt. aan laten   
 passen indien verkeerskundig te dominant / niet   
 aansluitend op historische context
- Integraal inrichtingsontwerp opstellen
-  Partijen (busonderneming, restaurant) betrekken
-  Participatie (bewoners, winkeliersvereniging e.d.)
- Plan vaststellen
- Aanbesteden.

Banieren
- Budget en opdracht formuleren (geen standaard   
 reclame-banieren, maar historische banieren), bij   
 voorkeur aan blanke houten masten.
- Bureau selecteren voor ontwerpopdracht
- Opdracht verlenen
- Aanbesteden uitvoering.
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