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Noordpoort Brielle  1e maal inspreken   
   
Brielle, 6 oktober 2020 
 
Goedenavond dames en heren, 
 
Dank dat mij, mede namens het comité Noordpoort, gelegenheid is geboden vanavond voor uw 
commissie in te spreken. 
 
De voorbereiding hiervoor is kort geweest, vandaar dat hier en daar sommige zaken slechts zijn 
aangestipt. 
 
Allereerst hecht ik eraan te benadrukken dat wij met respect naar een ieder willen handelen en 
ons ten zeerste distantiëren van al dan niet via sociale media plaatsgevonden hebbende 
vervelende discussies, opmerkingen en/of beledigingen. 
 
Ons comité, bestaande uit ondergetekende Bjorn Middel, René Keuning, Michiel Varekamp, Ria 
Vermeulen, Dirk Pluijmers, Edward de Waard en Henk Kampers , ondersteund door: Aart van 
der Houwen/streekarchivaris, Aren van der Vlugt/voormalig gemeentesecretaris van 
Vierpolders en Zwartewaal, bijna 800 ondertekenaars van de petitie: geen bouwwerk op 
historische grond, de besturen van de wijk- en dorpsraden en verenigingen van de gemeente 
Brielle en talloze sympathisanten, verzet zich tegen de plannen rondom Bastion IX en de 
Noordpoort van Brielle. 
 
Doorslaggevend in het verzet tegen dit Babylonische bouwwerk, dat de ongerepte historische 
skyline – in strijd met het beschermd stadsgezicht omdat de samenhang en de balans wordt 
verstoord – zal verpesten, is vooral ontstaan toen ook de erbij behorende bedragen, voor de 
meeste burgers eerst onlangs, in de publiciteit kwamen. Afgezien van het stadsgezicht is over 
het bouwwerk als kunstwerk natuurlijk moeilijk oordelen. Over smaak valt weliswaar niet te 
twisten maar de term luchtfietserij dwingt zich bij ons toch op . Elders is Nederland is het 
materiaal Accoya een duurzaamheid van 80 jaar toebedacht. Moeten we dat wel willen, gelet 
op de gewenste eeuwigheidswaarde. Als de huidige kwetsbare monumenten inclusief de 
ondergrond, driehonderd jaar blootgesteld aan de elementen, een en ander al kunnen 
verdragen. Salpeterinwerking, in de hele binnenstad berucht, als gevolg van eeuwen eb- en 
vloedinwerking, zal ongetwijfeld z’n werk doen. Ecologisch gezien lezen wij evenmin ergens iets 
over de daar, in wel vijf voorkomende soorten, vleermuizen. 
 
Argumenten werken minder dan ervaringen, daarom: bent u weleens in Julianatoren te 
Apeldoorn geweest of bij de Pyramide van Austerlitz? Moeilijk te vergelijken met de plannen 
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hier, maar was u ook zo teleurgesteld en moest de speeltuin toen niet alles goedmaken. 
Wachten dus op de volgende Disneyachtige actie. 
 
Dit alles zal in plaats van de beoogde echo van het verleden als een boemerang op ons 
afkomen. Wij zijn niet tegen verandering, maar wij zijn ervoor om een 100 % historisch karakter 
behouden. Wel is de attentiewaarde vergroten aanbevelenswaard. Wij hebben ons hiervoor 
georiënteerd in de Koninklijke bibliotheek en elders in het land zoals ook in Muiden.  
De argeloze lezer van de vandaag op de agenda staande stukken voor dit ontwerp zal wellicht 
vinden dat de gemeente Brielle er alles aan gedaan heeft om de bevolking te betrekken bij 
bedoelde plannen.  
 
Helaas ademt alles een zogenoemde topdown-benadering en zijn burgers en instanties in die 
geest benaderd. Selectieve uitnodigingen en waar de bevolking algemeen is uitgenodigd gaven 
plannen gevoelsmatig al een vastomlijnde indruk.  
 
Algemene oproepen zoals door de gemeente gedaan werken amper. Opmerkelijker is het dan 
dat die van ons wel gewerkt hebben. Bij het verzamelen van handtekeningen voor onze petitie 
is een deel van de binnenstad, huis aan huis, benaderd. Met name in de Dijkstraat is die 
overheidsbenadering echt selectief geweest, bijna iedereen tekende dan ook zonder 
voorbehoud. Ook bleek, bij de presentatie van de plannen in de voormalige Intertoys-winkel 
aan de Nobelstraat, dat Bastion IX, en ook de brug over de Turfkade, niet in de klankbordgroep 
voor de binnenstad- en havenvisie behandeld zijn. Een uitnodiging voor een bijeenkomst, nota 
bene in Vierpolders en in vakantietijd is echt in strijd met de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. 
 
Wij hebben dan ook de vrijheid genomen om over de plannen ook de Vereniging Maarland-
Bewoners, de Stichting Menno van Coehoorn en de Bond Heemschut, voor advies te 
benaderen. 
 
Brielle wil kennelijk het 450jarig jubileum van 1 april 1572 groots vieren. Niets daartegen als 
inderdaad ook van verbeteringen in de stad sprake is.  
 
Gelet echter, op wat er mede gezien de aankomende economische crisis op Nederland als 
geheel, en op Brielle specifiek, afkomt, komen de plannen voor de Noordpoort als potverteren 
over. Gelden die beter besteed kunnen worden aan bijvoorbeeld: het GVVP, een betere 
ontsluiting van Meeuwenoord, kademuren die niet overal in goede conditie zijn, een adequater 
onkruidbeheer, de onkosten als gevolg van covid-19, meer bijstandsuitkeringen, etc. etc. Ook 
de centrale overheid heeft op termijn nog enkele zure appels voor ons zoals de kosten van de 
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duurzaamheid, het milieu, het klimaat, de huidige sluipende crisis, de bodemdaling en de 
zeespiegelstijging.  
 
Het bijna euforische verslag van de monumentencommissie trof ons ook, zeker na het contact 
dat er geweest is met de streekarchivaris. Deze gaf, zij het schielijk – immers, gelet op de 
gouden koorden met de gemeente -, zijn mening. ‘Er was geen keus geweest’. Wij zeggen: ‘ Eén 
keus is geen keus’.  En ook de streekarchivaris weer: ‘Hier wordt het kind met het badwater 
weggegooid’. 
 
Met ons te verschansen in vaste stellingen en formele plannen, dan wel juridische argumenten 
helpen we Brielle niet verder. Als je midden in de samenleving staat en je legt je oor te luisteren 
bij de bevolking dan kom je erachter dat dit Noordpoort-plan amper draagvlak heeft. Ook 
gemeentelijk doorzetten is niet verstandig als 1 april 2022 hierdoor overschaduwd wordt met 
een valse glans, dat kunnen we ons niet permitteren. 
 
Mocht ons ‘smeekschrift’ genegeerd worden dan zullen we onze pogingen doorzetten, 
bijvoorbeeld door het verder mobiliseren van de publieke opinie, inclusief de regionale en 
landelijke media, inclusief pers en TV. 
 
Daarom vragen wij ons af: Willen we alles?  Moet het geld op vóór de fusie?  
Politiek bedrijven wil zeggen: keuzes maken. Geld is immers gratis en schulden terugbetalen 
komt  wel, het klotst zeker tegen de plinten!? 
 
Na een feestje komt soms de kater. 
 
Helaas, veel geld zal al uitgegeven zijn, maar: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! 
Ik dank u voor uw aandacht mede namens het comité Noordpoort. 
 


