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NIEUWS 
In dit nummer: 

 De klankbordgroep: Leo Arkenbout vertelt 

 Waar staan we nu? 

 Hoe verder? 

 De Brielse Tafel gaat weer open! 

 

 

 

Meer informatie?  

Kijk op www.brielle.nl/binnenstadenhavenvisie 

 

 

Wethouder Robert van 
der Kooi 

 

 

,,In 2017 werden de eerste contouren van de Binnenstad- 

en Havenvisie geschetst. Er is in de tussentijd veel 

gepraat, getekend, geschreven en gerekend. Dat was 

nodig, want om veranderingen aan te brengen binnen de 

Vesting van Brielle ga je niet over één nacht ijs. De 

Vesting is een historische plek, een beschermd 

stadsgezicht met veel monumenten waar je gepast mee 

om wil gaan. 

 

Het is een levendige plek, waar veel Briellenaren wonen, 

ondernemers actief zijn en waar bezoekers op af komen. 

Rekening houdend met al die belangen zijn we tot 

plannen gekomen die naar mijn idee passen bij het 

karakter van Brielle. Het zijn geen plannen die op zichzelf 

staan, maar plannen die de bestaande kwaliteiten van 

Brielle recht doen. Ze voegen groen toe, maken ruimte 

voor wandelaars en fietsers en vergoten de 

verkeersveiligheid. Daarnaast is rekening gehouden met 

bewoners die in de stad wonen en daar hun auto moeten 

kunnen parkeren. Her en der wordt iets bijzonders 

toegevoegd, zoals het 1 Aprilmonument op Bastion IX of 

 

de Geuzen- en martelarenroute die het 1 aprilmonument 

moet verbinden met de Bedevaartskerk. Ook is in de 

plannen gekozen om Brielle meer op het water te richten. 

Zoals de nieuwe aanlegsteiger voor het Geuzenveer, extra 

aanlegmogelijkheden voor sloepjes in de stad, 

wandelpaden en terrassen langs het water. 

 

Bij het maken van de plannen zijn we ondersteund door 

een klankbordgroep van ca. 20 mensen. In de afrondende 

fase van de planvorming zijn, ondanks de coronatijd,  tal 

van suggesties gedaan via de mail, Skype en telefonisch. 

Dat heeft absoluut meerwaarde opgeleverd. Ook hebben 

er gesprekken plaatsgevonden met direct omwonenden, 

ondernemers en overige betrokkenen. De input is 

afgewogen en zoveel mogelijk verwerkt in de plannen. 

Met de voorlopige ontwerpen die nu gepresenteerd 

worden kunnen we verder. In samenspraak met 

omwonenden, de klankbordgroep en met goedkeuring 

van de gemeenteraad kunnen we de plannen definitief 

maken. Van woorden naar daden!” 

 

De klankbordgroep:  
Leo Arkenbout vertelt 
Na de zomer van 2019 is een oproep gedaan aan alle 

Briellenaren om deel te nemen aan de klankbordgroep 

voor de Binnenstad- en Havenvisie.  Er meldden zich 23 

mensen aan. Allemaal mensen die Brielle een warm hart 

toedragen en energie hebben gestoken in het maken van 

de plannen. Eén van hen is Leo Arkenbout, hij schrijft 

hieronder hoe hij het proces heeft ervaren. 

,,De binnenstad van Brielle gaat mij zeer ter harte. Ik woon 

er nu tien jaar, maar ik ken het al vanaf mijn vroege 

kindertijd. Omdat ik begrijp dat je niet in een 

openluchtmuseum kunt wonen, snap ik ook dat het een 
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hele uitdaging is om aanpassingen en verandering door te 

voeren. Op zo’n manier dat (bijna) iedereen er tevreden 

over kan zijn. Dat is de reden voor mij om deel te nemen 

aan een klankbordgroep. 

 

Ik las een oproep in Briels Nieuwsland en daarop heb ik 

gereageerd. Ik werd uitgenodigd voor een kennismaking 

en wat volgde was een prettig en geanimeerd gesprek met 

René Korstanje en Petra Mudde. De oproep bleek 

uiteindelijk wel drieëntwintig mensen te hebben 

aangetrokken. Dat was verheugend, want het wijst op een 

grote betrokkenheid. Jammer is wel dat geen vrouwen en 

jongeren zich hebben aangemeld. Ondanks de grote 

verschillen in de voorkeuren van de deelnemers gaat het 

proces toch gestaag in een bepaalde richting. Iedereen wil 

wel degelijk iets bewerkstelligen en iedereen begrijpt dat 

er keuzes moeten worden gemaakt. Er is een sterke leiding 

en er worden knappe ideeën gepresenteerd. Ik heb geen 

spijt van mijn deelname”, aldus Leo Arkenbout.” 

 

Waar staan we nu?  
Op 2 juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 

maken van een voorlopig ontwerp en kostenraming 

voor een achttal projecten uit de Binnenstad- en 

Havenvisie. Samen met de klankbordgroep, ondernemers 

en direct omwonenden is de planvorming voor deze 

projecten het afgelopen jaar opgepakt. Hierbij is 

ingespeeld op het recent vastgestelde Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en voorrang gegeven 

aan de grotere fysieke projecten.  

 

De eerste voorlopige ontwerpen worden op dinsdag 23 

juni in de commissie grondgebied besproken en op 7 juli in 

de gemeenteraad. De volgende stap is om van de 

voorlopige ontwerpen, definitieve ontwerpen te maken, 

zodat ze voor 1 april 2022 kunnen worden uitgevoerd. Dit 

betreft de volgende projecten: 

 

● Veerhaven  

● Herinrichting Slagveld  

● Kaaistraat 

● Thoelaverweg/parkeerterein (verbetering 

entreegebied/Jumbo) 

● Turfkade en Zuidspui-brug 
● 1-aprilmonument Bastion IX en omgeving 

 
 

Veerhaven 
De nieuwe veersteiger brengt bezoekers zo de stad in. Via 

de brede trap of hellingbaan, die geschikt is voor 

mindervaliden en personen met een fiets, wandel je 

vanaf de boot direct de historische binnenstad in.  

 

Wachten op het Geuzenveer kan op de brede trappen, de 

steiger, of op het terras onder het genot van een kop koffie 

bij café Dixi.  

 
Herinrichting Slagveld  
Het beeld van het Slagveld wordt momenteel bepaald 

door de auto. Parkeerplaatsen aan weerszijden van de 

weg zorgen voor een rommelig beeld en leveren 

onveilige situaties op voor voetgangers en fietsers. 

 

In de herinrichting van het Slagveld is ruimte voor álle 

weggebruikers. Een nieuw doorlopend voetpad biedt de 

mogelijkheid voor wandelaars om langs het water te 

lopen. Ook de nieuwe steiger voor sloepjes biedt ruimte 

voor wandelaars. Af en toe staan er comfortabele banken. 

Door de bomen richting de rijbaan te plaatsen wordt het 

straatprofiel visueel smaller waardoor automobilisten 

gestimuleerd worden om minder hard te rijden. Tussen de 

groene hagen bevinden zich parkeerplaatsen zodat de 

auto altijd uit het zicht staat. Zijstraten worden 

gemarkeerd door subtiele plateaus van keien en 

uitstekende hagen. Hier versmald de weg en is er de 

mogelijkheid om veilig over te steken. 
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Kaaistraat 
De Kaaistraat wordt voor bezoekers van Brielle de 

belangrijkste entree tot de stad. In het GVVP is 

vastgesteld dat de Kaaistraat een eenrichtingsweg wordt, 

hierdoor ontstaat ruimte voor voetgangers en fietsers. De 

rijbaan wordt versmald waardoor de bestaande voetpaden 

verbreed kunnen worden. Klassieke materialen maken 

duidelijk dat je hier een historische stad binnenloopt. 

 

 

 
Thoelaverweg/parkeerterrein  
Bezoekers van Brielle zullen in de toekomst hun auto zo 

veel mogelijk buiten de vesting parkeren op de daarvoor 

bestemde bezoekersparkeerplaats achter de Jumbo. Om 

dit te stimuleren moet de route de stad in aantrekkelijker 

gemaakt worden.  

 

 

De sfeer van de historische vesting wordt daarom al 

voelbaar vanaf de provinciale weg. Klassieke materialen 

en nieuwe bomen aan weerszijden van de rijbaan 

begeleiden de route naar de vesting. Tegelijkertijd wordt 

de Thoelaverweg veiliger en overzichtelijker gemaakt en 

krijgen voetgangers en fietsers extra ruimte. Bezoekers 

van Brielle worden via de nieuwe Thoelaverweg als 

vanzelf naar het parkeerterrein geleid. 

 

Turfkade en Zuidspui-brug 
Op de kop van de Turfkade ontstaat een nieuw 

verblijfsplein waar je onder de bomen aan het water 

kunt zitten. Aan de kade ligt een grote verblijfsteiger 

waar het heerlijk toeven is met een kopje koffie of een 

ijsje. Op de rest van de Turfkade blijft ruimte voor de 

auto. Hier kunnen winkelbezoekers informeel parkeren 

tussen de nieuw aangeplante bomen.  

 

 

Op bijzondere momenten is er de mogelijkheid de 

parkeerplaats om te vormen tot evenementenplein. 

Een bescheiden voetgangersbrug verbindt de Turfkade 

met het Bleijkersbolwerk en de recreatieve wandelroutes 

over de wallen. Bezoekers die hun auto op het Scharloo 

parkeren kunnen via deze nieuwe route eenvoudig de 

stad in en uit wandelen. Langs de Turfkade ligt  een steiger 

waar sloepjes makkelijk aan kunnen leggen en het 

wandelpad langs het water wordt breder. Met 

ondernemers die daar belangstelling voor hebben 

bekijken we of er meer terrassen kunnen komen.  

 

Sint Catharijnehof en Asylplein  
In de binnenstad van Brielle liggen een aantal bijzondere 

plekken die van oudsher belangrijk zijn voor de stad en 

de gemeenschap, zoals het Asylplein, Sint Catharijnehof, 

en Wellerondom.  

 

  

Deze plekken liggen onafhankelijk van elkaar in de stad 

en hebben ieder hun eigen sfeer en karakter. Door de 

jaren heen zijn sommige van deze plekken echter 

verrommeld geraakt.  
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De Brielse Tafel gaat weer 
open! 
 

Maandag 22 juni om 13.00 uur opent wethouder 

Robert van der Kooi de Brielse Tafel. De pop-up store 

is tot zaterdag 4 juli 2020 tijdelijk gevestigd is op 

Nobelstraat 3. U kunt doordeweeks van 13.00 – 17.00 

uur en op zaterdag 27 juni van 10.00 – 17.00 uur 

binnenlopen om de plannen voor de binnenstad te 

bekijken. 

 

Ook worden er wandelingen langs de projecten in de 

binnenstad georganiseerd. De vinden plaats op: 

● Maandag 22 juni om 13.30 – 15.00 uur 

● Woensdag 24 juni om 13.00 – 14.30 uur 

● Woensdag 24 juni om 15.00 – 16.30 uur 

● Woensdag 1 juli om 13.00 – 14.30 uur 

● Woensdag 1 juli om 15.00 – 16.30 uur 

 

Aanmelden voor één van de wandelingen kan bij 

Petra Mudde via p.mudde@brielle.nl. Vermeld hierbij 

de datum en tijd waarop u deelneemt. Let op: er 

kunnen zich 12 mensen per wandeling aanmelden. 

Vol=vol.  

 

 

 

 

 

 

 

Door het karakter van deze bijzondere plekken weer 

sterker te maken, op te ruimen en beter met elkaar te 

verbinden worden de individuele kwaliteiten versterkt en 

ontstaan aangename verblijfsplekken in de stad. 

 

 

1-aprilmonument bastion IX  
Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen op bastion IX via 

de Noordpoort de stad Brielle binnen. Deze historische 

locatie verdient meer aandacht en wordt daarom 

opnieuw ingericht. De locatie moet een levendige 

ontmoetingsplek worden voor bewoners en bezoekers. 

Een plek waar de historie op een verrassende manier 

beleefbaar wordt. Hierbij is ook gekeken naar het 

bestaande 1 aprilmonument, dat hier ter herdenking aan 

het bestormen van de stad ligt. 

 

In de zomer van 2018 zijn ideeën voor bastion IX 

opgehaald bij inwoners, ondernemers, bestuurders en 

vrijwilligersorganisaties. In april 2019 heeft RO&AD 

de opdracht gekregen om de plannen verder uit te 

werken. Door te spreken met omwonenden, verenigingen 

en historische deskundigen hebben zij eind dat jaar negen 

ideeën ontwikkeld. 

 

In overleg met deze betrokkenen is begin dit jaar één 

ontwerp gekozen. Het idee van het gekozen ontwerp is om 

de Noordpoort en de stadsmuren op een abstracte wijze, in 

hout, te reconstrueren en de route waarlangs de Geuzen in 

1572 de stad naderden te markeren. De planning is om de 

locatie vóór 2022 gereed te hebben, 450 jaar nadat Brielle 

door de Geuzen is bevrijd. 

 
 
 
 
 
 

Hoe verder? 
De grotere projecten zijn uitgebreid besproken met de 

klankbordgroep en met een aantal belanghebbenden. De 

voorlopige ontwerpen van deze projecten kunnen dit 

najaar afgerond worden tot definitieve ontwerpen en zijn 

dan gereed voor uitvoering.  

 

Van een aantal kleinere projecten zijn schetsontwerpen 

opgesteld. Deze worden na de zomer verder besproken 

met de klankbordgroep, zodat hier een verdiepingsslag op 

gemaakt kan worden. Na de zomer worden de ontwerpen 

ook voorgelegd aan omwonenden en belanghebbenden. 

Ook de kleinere projecten staan gepland om voor 2022 

uitgevoerd te worden.  

 
● Pieter v.d. Wallendam 

● Asylplein  

● St. Catharijnehof  

● Verlichting  

● Geuzen- en martelarenroute  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


