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Stand van zaken projecten in uitvoering 
 

Thoelaverweg  - Kaaistraat 

 
Aannemer Jaro is in week 2 gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

herinrichting van de Thoelaverweg t/m de Kaaistraat. In week 3 is er gestart met de 

uitvoering. De herinrichting bestaat uit het verwijderen van het asfalt, het aanleggen van een 

30 km/u zone inclusief bijpassende gebakken klinkers. Ook zal er een laanstructuur worden 

aangebracht door het aanplanten van bomen. 

De bezoekersparkeerplaats wordt voorzien van toilet en informatieborden, zodat de toerist 

zich gelijk welkom voelt. De Kaaistraat wordt, aansluitend aan dit werk, in dezelfde stijl 

vernieuwd en eenrichtingsverkeer de stad uit. Het doel van deze werkzaamheden is dat 

bezoekers van Brielle in de toekomst hun auto zo veel mogelijk buiten de vesting zullen 

parkeren op de daarvoor bestemde bezoekersparkeerplaats achter de Jumbo. 

De Thoelaverweg wordt veiliger en overzichtelijker gemaakt en voetgangers en fietsers 

krijgen extra ruimte. Bezoekers van Brielle worden via de nieuwe Thoelaverweg als vanzelf 

naar het bezoekersparkeerterrein geleid. De planning is om de werkzaamheden eind april 

2021 gereed te hebben. Tijdens het plantseizoen in november worden de bomen geplant. 

Jaro verzorgt de communicatie met de omgeving, waaronder de ondernemers. Er zijn 

afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de ondernemingen. Op 

www.brielle.nl/thoelaverweg is recente informatie te vinden over de werkzaamheden en kan 

er contact opgenomen worden via een e-formulier.  

 

Veerhaven 

 
Voor de Veerhaven ligt er een breed gedragen ontwerp dat ook door de 

monumentencommissie positief is ontvangen. Momenteel wordt er gewerkt aan een bestek, 

waarna het aanbesteed en uitgevoerd kan worden. Het eerste conceptontwerp, dat in juni/juli 

2020 in de Brielse Tafel is gepresenteerd, is na de gesprekken met ondernemers en de 

meting van de landmeter, iets aangepast. Hierdoor kan het terras van café Dixi bijna volledig 

in de huidige vorm blijven. Er is gewerkt aan de materiaalkeuze en vormgeving en, zodat er 

eenheid ontstaat in alle (toekomstige) plekken langs het water in de binnenstad. Het plan is 

om in 2021 te starten met de werkzaamheden, zodat de nieuwe aanlegsteiger er voor 2022 

ligt. Het project is qua planning niet afhankelijk van de planning en uitvoering van de overige 

projecten. Meer informatie is te vinden via: www.brielle.nl/veerhaven.  

 

Turfkade en Zuid-spui brug 

 

De gemeenteraad is in juli 2020 akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp voor de 

herinrichting van de Turfkade. In het conceptontwerp is o.a. een nieuw verblijfsplein met 

vrijheidsstandbeeld opgenomen. Aan de kade ligt een grote verblijfsteiger en op de rest van 

de Turfkade blijft ruimte voor de auto. 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. In januari 2021 is het plan gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met bewoners en 
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ondernemers. Ook is het plan in de klankbordgroep besproken en in de 

monumentencommissie. Momenteel wordt er de laatste hand gelegd aan het ophogen van 

de kademuur in het ontwerp. Besloten is om de planning Turfkade en Slagveld om te 

wisselen, zodat het ontwerp kan worden afgerond en terrassenseizoen wordt omzeild. De 

uitvoerende werkzaamheden Turfkade staan nu gepland in november 2021. Tijdens de 

laatste bijeenkomst met bewoners en ondernemers heeft Buro Lubbers de volgende 

presentatie laten zien: https://www.youtube.com/watch?v=aINOxaN2Phc.  
 

Slagveld  
 

In juli 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp voor de 

herinrichting van het Slagveld. Belangrijk onderdeel van de plannen voor het Slagveld is het 

planten van bomen veel dichter op de rijbaan om het verkeer af te remmen. Onderzoek 

wordt gedaan naar de verplantbaarheid van de huidige bomen en ook zijn er proefsleuven 

gegraven om de exacte positie van kabels en leidingen te kunnen bepalen. Het voorlopig 

ontwerp voor het Slagveld wordt uitgewerkt in samenspraak met belanghebbenden. In 

februari 2021 wordt er met bewoners gesproken en worden er suggesties opgehaald. Het 

plan is om april 2021 te starten met de uitvoering.  

 

Beleving en informatievoorziening vesting; pieken (bastion III), kanon (bastion IV), 

kazemat (bastion IX), verhaal en verlichting stadspoort (bastion IX) 

 

De vestingwerken maken Brielle uniek. Maar de relatie tussen de ‘binnenstad’ en de 

vestingwerken is beperkt. Om de beleving van de vestingwerken te verhogen is er door 

bureau Kinkorn, in samenspraak met o.a. de werkgroep Kanonnen en Affuiten, een plan 

gemaakt voor de beleving op bastion III, IV en bastion IX. De gemeenteraad is november 

2021 akkoord gegaan met de voorlopige ontwerpen voor de vestingwerken. Kinkorn is 

momenteel bezig met de verdere (technische) uitwerking. Bijvoorbeeld het doorberekenen 

van de windbelasting voor de pieken op bastion lll.  

 

Asylplein  
 

In november 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp van het 

Asylplein. Een aantal omwonden zien graag meer (diversiteit aan) rozen in het plan terug. 

Hierover is contact tussen beide partijen. Verder wordt  de wens van omwonenden voor 

meer coniferen aan de achterzijde in het plan verwerkt. Ook is de kapvergunning voor de 

bomen aangevraagd. De bewoners zijn hierover per brief op de hoogte gesteld. Gewerkt 

wordt aan een definitief ontwerp. Vooralsnog is de planning om de bomen begin maart te 

kappen en tijdens het plantseizoen in november het plan uit te voeren. Meer informatie en de 

presentatievideo Asylplein is te vinden via www.brielle.nl/asylplein.  

 

 

1 aprilmonument bastion IX 
Gelet op de start bouw voorjaar 2021, is de benodigde uitgebreide vergunningprocedure 

voor de realisatie van het bouwwerk op bastion IX opgestart. Het bouwwerk past niet binnen 

de bepalingen van het bestemmingsplan vesting. Voor de realisatie van het bouwwerk is een 

afwijking van het bestemmingsplan nodig. Conform het besluit van de commissie 
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grondgebied van 6 oktober 2020 is de raad op 27 oktober 2020 akkoord gegaan met de 

hiervoor benodigde verklaring van geen bedenkingen. Daarnaast wordt gelijktijdig de 

activiteit wijzigen monument met een uitgebreide procedure behandeld. Hierop zijn 52 

zienswijzen ingediend die worden beantwoord.  Het merendeel van de zienswijzen is 

conform het format van de Stichting Noordpoort opgesteld.   

 

Na akkoord van de raad op de voorlopige vergunning en na beschikbaarstelling van het 

benodigde budget door de raad, is er in november 2020 gestart met de uitvoering van 

diverse onderzoeken. De onderzoeken zijn nodig voor de technische uitwerking van het plan 

en om de vragen van de monumentencommissie en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed 

te beantwoorden. Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, het historische metselwerk 

van de Noordpoort is onderzocht, er zijn sonderingen uitgevoerd en er is een aanvullende 

bouwhistorische verkenning van het gehele bastion opgesteld. Momenteel werken de 

constructeurs en de architecten aan de technische uitwerking van het plan. De 

onderzoeksresultaten en de uitwerking van het plan worden ter beoordeling voorgelegd aan 

de monumentencommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Verder wordt er momenteel gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen. Zodra alle 

onderzoeksresultaten bekend zijn worden deze besproken met stichting Noordpoort en 

gepubliceerd op de website. De planning is de definitieve vergunningverlening in maart 2021 

aan de raad voor te leggen, gebaseerd op de uitgevoerde onderzoeken, de planuitwerking, 

het advies van de monumentencommissie en van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 

de zienswijzen. Indien nodig, wordt het plan hierop aangepast. 

www.brielle.nl/1aprilmonument  

 

 

Briels Palet; routetegels entrees en bastions,  

 

Afgelopen november heeft de gemeenteraad de routetegel akkoord bevonden. De tegel komt 

op diverse locaties op de vesting, zodat de relatie tussen de vesting en de binnenstad 

versterkt wordt. Op deze tegels wordt de plattegrond van de vesting uitgebeeld, de plek van 

de tegel zelf en enkele belangrijke plekken/gebouwen in de stad. Dit vergroot de oriëntatie 

en maakt steeds kenbaar dat Brielle een vestingplaats is. Kinkorn is momenteel in gesprek 

met de uitvoerder. De planning is om de eerste tegel in 2021 te plaatsen.   

 

Verlichtingsplan binnenstad, bijzondere verlichting jubileumjaar 

 

De huidige verlichting in de Brielse vesting is overwegend functioneel van aard. Om de 

beleving van de stad ’s avonds en ’s nachts te verhogen is voorgesteld om met verlichting 

het avond- en nachtbeeld van Brielle aantrekkelijker te maken. StudioDL werkt aan een 

verlichtingsplan voor diverse locaties in de binnenstad. De planning is om in augustus 2021 

de starten met de uitvoering. Met het oog op het feestjaar 2022 zal een ‘klank- en lichtspel’ 

ontworpen en uitgevoerd worden. De exacte locatie en de uitwerking van dit evenement 

wordt nader bepaald. 
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