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Afb. 1. Overzicht van Bastion IX te Brielle op een foto uit 1981 met de opgemetselde muren die de 
nog in de ondergrond aanwezige funderingen van de voormalige Noordpoort en de vroegere 
stadsmuren markeren. Op de achtergrond rechts een bomvrije remise uit 1881. Bron: Beeldbank van 
de RCE, documentnummer 222.418. 

 
Afb. voorzijde: 3D-impressie van de voorgenomen houten reconstructie van de Noordpoort op de 
oude funderingen van de historische Noordpoort. Vervaardigd door RO&AD Architecten. 
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Inleiding 
Op verzoek van de Stichting Noordpoort uit Brielle heeft de Erfgoed Praktijk een 
contraexpertise uitgevoerd naar aanleiding van de goedkeuring door de gemeente 
Brielle van een door deze gemeente ingediende omgevingsvergunning voor het 
bouwen op en het wijzigen van Bastion IX (afb. voorzijde en 1). Het zwaartepunt van 
het plan betreft het bouwen van een reconstructie van de laatmiddeleeuwse 
Noordpoort op de ondergrondse funderingsresten van deze voormalige stadspoort; 
daarnaast vinden enkele kleinere wijzingen plaats aan het bastion in kwestie. Voor 
dit plan is op 31 augustus 2020 een omgevingsvergunning aangevraagd welke op 30 
april 2021 door het College van B&W van de gemeente Brielle is verleend. 
 
De Stichting Noordpoort heeft besloten een beroepsprocedure te starten naar 
aanleiding van bovengenoemd besluit en heeft in dat kader De Erfgoed Praktijk 
gevraagd een onafhankelijke contraexpertise op te stellen met betrekking tot de 
positieve beoordeling van de aanvraag door het College van B&W. 
 
De behandeling van het beroepschrift is nog niet ingepland door de rechtbank. 
Aangezien in afwachting van de behandeling van het beroepschrift met de 
werkzaamheden gestart zou gaan worden, heeft de Stichting Noordpoort een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De rechtbank heeft naar aanleiding 
daarvan een voorlopige voorziening opgelegd, waardoor er niet kon worden 
begonnen met de werkzaamheden. Op 11 mei 2022 heeft de inhoudelijke 
behandeling van dit verzoek plaatsgevonden. De rechter heeft dit verzoek 
afgewezen. Dit betekent dat inmiddels gestart is met de werkzaamheden op locatie. 
 
Bastion IX is als onderdeel van de vestingwerken van Brielle beschermd als 
rijksmonument. De Noordpoort heeft een dubbele bescherming, omdat deze ook nog 
afzonderlijk opgenomen is in de rijksmonumentenlijst. Tevens vormt het bastion 
onderdeel van een van rijkswege beschermd stadsgezicht met de hoogste 
kwalificatie (zone A). 
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Plan Bastion IX 
De gemeente Brielle beschrijft de achtergrond van en de motivatie voor het Plan 
Bastion IX als volgt: 
 
‘Enkele jaren geleden is er nieuw leven geblazen in de ontwerpen voor de Brielse 
binnenstad. De ontwerpen laten de gevels, straten en het water meer tot hun recht komen. 
Op een aantal plekken wordt uitgepakt. Zo is er op verschillende bastions aandacht voor de 
geschiedenis van Brielle, zoals bij de planontwikkeling op Bastion IX. 
Van heinde en ver is bekend wat op 1 april 1572 op deze historische locatie in Brielle is 
gebeurd. Op het bastion zelf is daarover, naast het 1 aprilmonument, weinig over terug te 
vinden. Eind 2018 heeft het college daarom besloten dat er meer aandacht moet komen voor 
deze locatie, zodat de geschiedenis herbeleefd kan worden en niet vergeten wordt. Het 
streven is om van Bastion IX een (ontmoetings)plek te maken voor bewoners en bezoekers. 
Een plek waar je als Briellenaar trots op bent en je bezoek mee naartoe neemt, om hen iets 
bij te brengen over de geschiedenis.’ 

 
Vervolgens is gestart met de verdere uitwerking van de plannen. De gemeente 
schrijft hierover: 
 
‘Toen het doel helder was, heeft gemeente Brielle ideeën, wensen en suggesties in de 
samenleving opgehaald. Hier kwamen de volgende hoofdideeën uit: de poort die toegang 
bood tot de binnenstad nabouwen, maaiveld verdiepen (zodat de nog aanwezige fundatie in 
het zicht komt), maken van halve treden in bestaand talud (tribune) en het verbeelden van 
het rammen van de poort. Er is door een selectiecommissie een ontwerpbureau gekozen die 
aan de slag is gegaan met het uitwerken van de opdracht. De gebeurtenis op 1 april 1572 op 
deze locatie is altijd het uitgangspunt geweest. 
In het definitieve ontwerp zijn drie van de vier hoofdideeën samengekomen, namelijk het 
nabouwen van de poort, verdiepen van het maaiveld en het maken van halve treden in het 
talud. De “geuzenlijn” - een gemarkeerde route waarlangs de geuzen in 1572 de stad 
naderden – is als idee toegevoegd.’ 

 
Voor de plannen heeft de gemeente in eerste instantie een concept-
omgevingsvergunning ingediend, met als bijlage een voorontwerp voor de geplande 
ingrepen (afb. 2). Naar aanleiding van met name de kritiek van de kant van de RCE 
op het plan en een negatief advies voor de plannen door deze is het plan op een 
aantal punten aangepast en is er nader onderzoek uitgevoerd in de vorm van een 
bouwhistorische verkenning en onderzoek naar de fysieke conditie van de fundaties 
van de Noordpoort. 
Tevens is in opdracht van de gemeente Brielle door een externe partij een rapport 
opgesteld met als doel een ruimtelijke onderbouwing voor de plannen te geven. In de 
inleiding van dit rapport wordt de aanleiding voor het plan als volgt omschreven: 
 
‘In 2022 is het exact 450 jaar geleden dat de Geuzen in Brielle de Spanjaarden wisten te 
verslaan, om ze daarna uit Nederland te verdrijven. De poort waar zij de stad wisten te 
betreden, was de Noordpoort. Deze was gelegen bij Bastion IX, aan de noordzijde van de 
vesting. 
Zoals ieder jaar wordt op 1 april feestelijk stil gestaan bij deze historische gebeurtenis. Voor 
de viering in 2022 wordt vanwege het 450e herdenkingsjaar groots uitgepakt. In de aanloop 
daar naartoe is het plan opgevat om een replica van de Noordpoort te bouwen in de vorm 
van een houtskelet. Ook het omliggende terrein zal daarbij heringericht worden, zodat via 
paden en informatievoorzieningen deze historische locatie beleefd kan worden.’  
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De resulterende definitieve versie van het plan bevat als belangrijkste onderdelen en 
ingrepen: 
 
- Het bouwen van een abstracte, opengewerkte, houten reconstructie van de 
laatmiddeleeuwse Noordpoort op de funderingsresten van de oorspronkelijke poort, 
waarbij verankering middels tien boorgaten in de laatmiddeleeuwse fundatie 
plaatsvindt (afb. 3). Het voorgenomen bouwwerk heeft een lengte van circa 15 meter, 
een breedte van circa 9,5 meter en een hoogte van circa 8 meter. In het eerdere 
ontwerpplan waren tevens de aangrenzende stadsmuren onderdeel van het plan, 
waarbij houten loopbruggen over de bestaande funderingen van de stadsmuren 
geplaatst zouden worden. In de tweede versie van het plan is hier op advies van de 
RCE van afgezien.   
 
- Het gedeeltelijk ontgraven van de afdekking van het historische muurwerk van de 
Noordpoort met 50 cm. In het eerste plan was, om het historische muurwerk beter 
zichtbaar te maken, het uitgraven van het grondvolume rondom de restanten tot op 
een diepte van 70-100 cm voorzien. Hiermee kwam echter het middeleeuwse 
muurwerk vrij te liggen. Dit zou diverse fysieke risico’s met zich meebrengen voor het 
oude muurwerk en derhalve is de uitgraving beperkt tot een diepte van 50 cm. 
 
- Het maken van tussenniveaus in het talud van de vestingwal, waardoor een 
theaterachtige setting ontstaat. Om de tussenniveaus als een latere toevoeging 
herkenbaar te houden, worden deze voorzien van een afwijkende beplanting. In het 
definitieve ontwerp zijn de tussenniveaus tevens ingekort, waardoor ze beter 
herkenbaar zouden zijn als een eigentijdse toevoeging. 
 
- Het aanpassen van de bepading op Bastion IX, waarbij een pad wordt aangelegd 
dat vanaf de Dijkstraat via de doorgang van de nieuwe Noordpoort loopt richting de 
remise. Doel van dit pad is de aanlooproute van de watergeuzen tijdens de inname 
van Brielle te accentueren. 
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Afb. 2: 3D-impressie van de voorgenomen houten reconstructie van de Noordpoort op de 
oude funderingen van de historische Noordpoort. Het betreft hier het voorontwerp. In het 
definitieve ontwerp zijn de loopbruggen links en rechts over de funderingen van de vroegere 
stadsmuur weggelaten. Vervaardigd door RO&AD Architecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3: 3D-impressie met een overzicht van Bastion IX met in het midden de voorgenomen 
houten reconstructie van de Noordpoort op de oude funderingen van de historische 
Noordpoort. Het betreft hier het tweede, defitieve ontwerp. Vervaardigd door RO&AD 
Architecten. 
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De monumentale waarden en historische gelaagdheid van Bastion IX 
Bastion IX is een plek met een zeer sterke historische gelaagdheid die zich over een 
periode van ruim zes eeuwen uitstrekt. De site heeft een lange en complexe 
bouwgeschiedenis. De in januari 2021 uitgevoerde bouwhistorische verkenning van 
bastion IX door het bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve uit 
Utrecht, opgesteld in opdracht van de gemeente Brielle in verband met Plan Bastion 
IX, geeft een gedetailleerd beeld van de bouwgeschiedenis, de historische 
gelaagdheid en de diverse op deze plek aanwezige monumentale waarden. 
Bastion IX heeft als onderdeel van de vesting Brielle hoge monumentwaarden als 
onderdeel van de samenhangende vestingwerken rond de stad, die in hun huidige 
vorm tot stand zijn gekomen in de vroege achttiende eeuw, met integratie van enkele 
oudere bastions aan de noordzijde. De vesting Brielle is een van de meest 
exemplarische en complete voorbeelden van een vroeg-achttiende-eeuwse vesting, 
gebouwd naar ontwerp van de toentertijd meest toonaangevende vestingbouwers: 
Genesis (Willem) Paens en Menno van Coehoorn. Het is tevens een ijkpunt in de 
ontwikkeling van vestingwerken in Nederland. Hoge monumentwaarden heeft het 
samenhangende beeld van vesting als geheel en zijn onderdelen. Bij de restauratie 
van 1972-1975 is Bastion IX als onderdeel van de vesting hersteld en 
gereconstrueerd in zijn vroeg-achttiende-eeuwse vorm, maar met behoud van een 
aantal belangrijke en interessante latere toevoegingen. De samenhang van de 
vesting wordt onder meer gezekerd door de eenduidige profielen met 
(gereconstrueerde) borstweringen met banketten. De aangeaarde remise van bastion 
IX uit 1881 heeft hoge monumentwaarden als onderdeel van bastion IX. Deze remise 
markeert een belangrijke laatnegentiende-eeuwse moderniseringsfase van de 
vesting Brielle. 
De in de ondergrond van Bastion IX gelegen fundering van de laatmiddeleeuwse 
Noordpoort, gebouwd rond 1400, heeft eveneens hoge monumentwaarden. Deze 
markeert het noordelijke beloop van de oude dijk langs de Goote en is zo verbonden 
met de ontstaansbasis en vroege ontwikkeling van de stad Brielle gedurende de 
dertiende tot en met de zestiende eeuw. De restanten van de middeleeuwse 
Noordpoort met aansluitende muurfragmenten van de stadsmuur hebben hoge 
monumentwaarden als enig herkenbare onderdeel van de middeleeuwse stadsmuur. 
De Noordpoort was in de middeleeuwen een wezenlijk onderdeel van de 
hoofdinfrastructuur van Brielle. Stedenbouwkundig heeft het bastion ook hoge 
monumentale waarde in zijn confrontatie van de middeleeuwse stad met de 
gedurende de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw doorgevoerde 
vernieuwingen van de vesting. Deze ontwikkeling is afleesbaar in de restanten van 
de Noordpoort. 
Daarnaast vormt de Noordpoort traditioneel één van de belangrijkere 
herdenkingsmonumenten van het conflict tussen de naar meer onafhankelijkheid 
strevende Nederlanden en de Spaanse machthebbers in de zestiende en de 
zeventiende eeuw (Tachtigjarige Oorlog). De verovering van Brielle door de 
watergeuzen op 1 april 1572, waarbij zij na forcering van de Noordpoort de stad 
binnentrokken, ging daarbij een belangrijk element in de nationale geschiedschrijving 
vormen en markeert bovendien een strategisch en invloedrijk moment tijdens 
bovengenoemd conflict. 
De vestingwerken van Brielle en Bastion IX hebben echter niet alleen hoge 
monumentwaarden vanwege de militaire en stedenbouwkundige geschiedenis, maar 
ook vanwege de waterstaatkundige geschiedenis en betekenis. De vestingwerken 
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hadden in vredestijd een waterkerende functie en in oorlogstijd een functie in het 
inunderen van de omliggende landerijen en polders. In dit samenspel van 
waterbeheer en defensie ontstond een waterstaatkundige structuur met hoge wallen 
(dijken), beren en sluizen (tunnels). In de aansluiting van de beren op de polderdijken 
is dit goed herkenbaar. De beer van bastion IX sluit aan op de Oosterlandsedijk. De 
vermoede resten van de ‘sluis’ in de ondergrond van bastion IX hebben een 
verwachting van hoge monumentwaarden. Ze horen bij de zeventiende-eeuwse 
waterstaatkundige structuur van de vesting. Bastion IX bevat tevens elementen die 
verwijzen naar met name de laatnegentiende-eeuwse waterstaatkundige 
geschiedenis van Brielle: het voormalige gemaal ‘de Watergeus’ uit 1893 heeft 
positieve waarden als herkenbaar onderdeel van de waterstaatkundige betekenis 
van de vestingwerken. Het gemaal moet het overtollige water uit de polders uitslaan 
naar de Spui/ Goote aan de andere zijde van de beer bij bastion IX. Hiertoe zijn 
buizen in de punt van het bastion aangelegd. De opbouw van het gemaal met een 
stenen onderbouw en een houten opbouw herinnert aan de beperkingen op het 
bouwen in de verboden kringen, het gebied rondom de vesting. De voor het gemaal 
bestemde kolenloods aan de overzijde van de Langesingel heeft hoge 
monumentwaarden, mede vanwege de zeldzaamheid en vanwege de uitvoering in 
hout die herinnert aan de beperkingen op het bouwen in de verboden kringen van het 
vestingwerk. 
Tot slot bevat Bastion IX meerdere gedenkstenen uit de twintigste eeuw. De 
hardstenen gedenkplaten uit 1922 hebben positieve monumentwaarden. De 
belangrijkste waarden liggen in de herinnering aan de inname van Brielle door de 
watergeuzen (1572) en aan de inhuldiging van een eerste herinneringsmonument op 
deze locatie door koningin Wilhelmina (1922), dit naar aanleiding van de toen 
opgegraven funderingen van de Noordpoort. De betonnen gedenksteen voor de 
luchtbeschermingsdienst op het uitkijkplatform heeft eveneens positieve 
monumentwaarden. De belangrijkste waarde ligt in de herinnering aan de functie van 
de luchtbeschermingsdienst, die de burgers van Nederland in de eerste periode van 
de Tweede Wereldoorlog moest beschermen tegen vijandelijke luchtaanvallen. 
 
Zoals uit het bovenstaande blijkt illustreert Bastion IX met zijn verschillende 
elementen een geschiedenis van ruim zes eeuwen met een brede waaier aan 
monumentale waarden op het vlak van stedenbouwkunde, vestingbouw, 
waterbeheer en herinneringsmonumenten. 
 
Plan Bastion IX vormt met de nieuwbouw van een abstracte houten versie van de 
Noordpoort een sterke inbreuk op de zichtbaarheid en ervaarbaarheid van 
bovengenoemde historische gelaagdheid en de genoemde monumentale waarden. 
Door het zo sterk en nadrukkelijk accentueren van een bepaalde tijdslaag en een 
specifieke historische gebeurtenis – de inname door de watergeuzen van Brielle op 1 
april 1572 – worden de overige op de site aanwezige monumentale waarden als het 
ware weggedrukt; niet zozeer in fysieke zin, maar in de zin van waarneembaarheid 
en ervaarbaarheid. Het tonen van de historische gelaagdheid vormt een belangrijke 
factor bij de ervaring van een erfgoedsite; de bezoeker ervaart hierdoor de lange en 
bijzondere geschiedenis en ontwikkelingen van de plek. 
De hiermee verbonden ervaring van historische authenticiteit speelt een belangrijke 
rol voor de kwaliteit van de ervaring van bezoekers. Bastion IX is bij uitstek een plek 
met een hoge mate van authenticiteit, ondanks diverse restauratieve en 
reconstructieve ingrepen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Met name door de 
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omvang, het toegepaste materiaal en de moderne en abstracte vormentaal vormt de 
voorgenomen reconstructie van de Noordpoort een ernstige inbreuk op en aantasting 
van de authenticiteit van de plek. En het zo sterk benadrukken van slechts een van 
de betekenissen van de plek leidt onherroepelijk tot een verminderde ervaarbaarheid 
en zichtbaarheid van de vele andere betekenissen. 
De voorgenomen reconstructie van de Noordpoort doet grote afbreuk aan het uiterlijk 
en de beleefbaarheid van Bastion IX. Voor een dergelijk bastion gold eeuwenlang dat 
bebouwing hier vanwege de defensieve functie zeer beperkt en aan strikte regels 
was gebonden; in principe was alleen bebouwing met een militaire of aan 
waterbeheer verbonden functie toegestaan, en dan liefst zo veel mogelijk 
ondergronds. Nieuwe bebouwing zoals de reconstructie van de Noordpoort past dan 
ook niet bij dit historische karakter van deze plek. 
 
In de bij het Plan Bastion IX behorende ruimtelijke onderbouwing wordt aan het 
bovenstaande bijna volledig voorbijgegaan. Belangrijke doelstelling van dit rapport 
was - mede omdat dit plan op een aantal punten niet in het ter plekke geldende 
bestemmingsplan paste - aan te tonen dat genoemd plan van een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ getuigt.  
Op het punt van archeologie en cultuurhistorie vermeldt het rapport onder andere het 
volgende: 
 
‘Met het toevoegen van een replica van de historische stadspoort wordt de cultuurhistorische 
waarde verder versterkt. De replica maakt de historische situatie (nog) verder inzichtelijk en 
het verhaal van de slag om Brielle (nog) beter te vertellen.’  

 
Het rapport geeft geen verdere onderbouwing van deze conclusie. 
Uit het bovenstaande blijkt dat deze conclusie niet klopt en dat er juist sprake is van 
een sterk negatief effect op de historische beleefbaarheid van de plek.  
Het is de gemeente dan ook verwijtbaar dat er tijdens de planvorming niet gebruik 
gemaakt is van een professioneel erfgoedperspectief waarin de verschillende 
factoren die de kwaliteit van met name de historische beleving van het erfgoed ter 
plekke voldoende en op verstandige wijze meegewogen zijn.  
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Betekenis van 1 april 1572 
De gemeente Brielle heeft met de reeds beschreven reconstructie van de op Bastion 
IX gelegen Noordpoort de historische gebeurtenis van 1 april 1572 als voornaamste 
uitgangspunt genomen. Zoals de gemeente het zelf beschrijft: 
 
‘Van heinde en ver is bekend wat op 1 april 1572 op deze historische locatie in Brielle is 

gebeurd. Op het bastion zelf is daarover, naast het 1 april monument, weinig over terug te 
vinden. Eind 2018 heeft het college daarom besloten dat er meer aandacht moet komen voor 
deze locatie, zodat de geschiedenis herbeleefd kan worden en niet vergeten wordt. Het 
streven is om van Bastion IX een (ontmoetings)plek te maken voor bewoners en bezoekers. 
Een plek waar je als Briellenaar trots op bent en je bezoek mee naartoe neemt, om hen iets 

bij te brengen over de geschiedenis.’ 
 
In de ruimtelijke onderbouwing van het plan wordt in de inleiding van dit rapport de 
aanleiding voor het plan als volgt omschreven: 
 
‘In 2022 is het exact 450 jaar geleden dat de Geuzen in Brielle de Spanjaarden wisten te 

verslaan, om ze daarna uit Nederland te verdrijven. De poort waar zij de stad wisten te 
betreden, was de Noordpoort. Deze was gelegen bij Bastion IX, aan de noordzijde van de 
vesting. 
Zoals ieder jaar wordt op 1 april feestelijk stil gestaan bij deze historische gebeurtenis. Voor 
de viering in 2022 wordt vanwege het 450e herdenkingsjaar groots uitgepakt.’ 
 
De gemeente refereert hierbij aan het historische feit dat op 1 april 1572 de 
watergeuzen de stad Brielle innamen. Zij bestormden en forceerden de Noordpoort 
waarna zij de stad binnentrokken.  
Hoewel over de precieze details van deze gebeurtenis niet alles bekend is, mogen 
we aannemen dat een en ander zich globaal als volgt voltrokken heeft.  
 
Rond 1566 kwam een deel van de Nederlanden in opstand tegen de Spaanse 
overheersing en begon de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De watergeuzen 
stonden in dit conflict aan de kant van de opstandelingen, die aanvankelijk geleid 
werden door Willem van Oranje. De watergeuzen waren een verzameling ballingen 
bestaande uit lage edelen, zeelieden, vissers, koopmannen en ambachtslieden die in 
1567 gevlucht waren voor Alva en uitgeweken waren naar Engeland en het westen 
van Duitsland. Vanuit die oorden voeren ze op zee en kaapten schepen om in hun 
onderhoud te voorzien en Spanje schade te berokkenen. Daarbij gingen zij geregeld 
hun boekje te buiten met piraterij door ook neutrale schepen aan te vallen. 
Bovendien hielden ze strooptochten op de Nederlandse kust. Terwijl Willem van 
Oranje, aanvankelijk zonder veel succes, de Nederlanden over land vanuit Duitsland 
aanviel, voerden de watergeuzen over het water aanvallen uit op met name 
Spaansgezinde steden rond de Zuiderzee, in Zuid-Holland en Zeeland. 
In het voorjaar van 1572 zette een watergeuzenvloot onder leiding van Willem II van 
der Marck (onder andere heer van Lumey) vanuit Engeland koers naar de 
Nederlanden. De vloot telde circa 25 schepen en 1200 man. Onder hen was tevens 
Willem Blois van Treslong, van geboorte Briellenaar. De Engelse koningin Elisabeth I 
had genoeg gekregen van de piratenacties van de watergeuzen en verbood mede 
onder Spaanse druk hen de toegang tot de Engelse havens. Deze uitzetting dwong 
de in Engelse havens verblijvende watergeuzen elders nieuw onderdak en 
foeragering te vinden. Lumey was naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk van plan 
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Enkhuizen en/of andere steden in het Noorderkwartier (Noord-Holland) in te nemen. 
Door ongunstige wind of storm belandde de vloot echter in de Maasmond, waar deze 
min of meer toevallig voor de stad Den Briel terecht kwam. Nadat Lumey informatie 
had ontvangen dat het Spaanse garnizoen grotendeels uit dit stadje was 
weggeroepen door Alva – deze had zuidelijker extra manschappen nodig voor de 
beveiliging van de Franse grens – besloot Lumey Brielle aan te vallen en in te 
nemen. De stad kon eenvoudig ingenomen worden; via de geforceerde Noordpoort 
namen de watergeuzen bezit van Brielle. Zo werd dit stadje, geïsoleerd tussen 
waterwegen gelegen, een belangrijk steunpunt voor de watergeuzen. Vanuit deze 
stad konden zij, meestal via dwang en dreiging, andere naburige steden voor zich 
winnen.  
Vier maanden na de inname van Den Briel stonden de meeste steden in Holland en 
Zeeland aan de kant van de opstand. Hiermee werden grote waterwegen als de 
Maas, Rijn, Schelde en Zuiderzee door de watergeuzen beheerst.  
De Nederlandse steden stonden bij het uitbreken van het conflict nog aan Spaanse 
kant. Binnen deze steden heerste er weliswaar grote onvrede over het Spaanse 
bestuur - met name wat betreft de hoge belastingen, de onderdrukking van het 
protestantisme en de door de Spanjaarden uitgeoefende terreur – maar deze steden 
schaarden zich aanvankelijk niet achter de door Willem van Oranje geleide opstand. 
Vrees voor eigen handelsbelangen, chaos, plundering, brandstichting en 
moordpartijen speelden daarbij een rol. Gezien de reputatie van de watergeuzen op 
dit gebied was deze vrees niet ongegrond. Het stadsbestuur van Den Briel weigerde 
op 1 april 1752 dan ook de stad aan de watergeuzen over te geven. Toen de 
watergeuzen de aanval op Den Briel openden, vluchtte een groot deel van de 
katholieke geestelijkheid en van de katholieke gemeenschap weg uit de stad. Waar 
de opstandelingen de macht overnamen werd het katholicisme streng ingeperkt en 
werd het protestantisme de publieke kerk.  
Zo ook in de stad Gorcum. In die stad werden door de nieuwe regering de katholieke 
geestelijken gevangengezet en naar Den Briel gestuurd. Aldaar besloot Lumey op 9 
juli 1572 19 katholieke geestelijken (17 priesters en 2 broeders) te vermoorden door 
ophanging, nadat ze op beestachtige wijze waren mishandeld. Na hun overlijden 
werden hun lijken op meerdere wijzen verminkt en onteerd. Ze zijn later bekend 
geworden als de martelaren van Gorcum. Andere geestelijken waren reeds op de 
Grote Markt van Brielle verbrand. Daarmee is de gebeurtenis van 1 april 1572 
verbonden met een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog.  
 
De inname van Den Briel op 1 april 1572 door de watergeuzen heeft, mede gezien 
het bovenstaande, uiteraard zeker een aantal belangrijke historische betekenissen. 
In de eerste plaats markeert en illustreert de gebeurtenis een belangrijke wending 
tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog, waarbij vele Nederlandse steden 
zich achter de opstand gingen scharen, vrijwillig of onder dwang. Den Briel was de 
eerste stad die in handen van de watergeuzen viel en daarmee vormt de inname van 
deze stad een belangrijke markering en illustratie van bovengenoemde ontwikkeling. 
In de tweede plaats was de inname zeker van lokaal strategisch belang; de 
watergeuzen verkregen zo een goed verdedigbaar bruggenhoofd van waaruit zij grip 
op een belangrijke waterweg en op andere naburige steden in Zeeland en Zuid-
Holland konden krijgen. 
In de derde plaats vervulde de inname een niet te onderschatten propagandistische 
rol als een van de eerste militaire successen binnen het kamp van de 
opstandelingen: hiermee was aangetoond dat de Spanjaarden te verslaan waren en 
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dat de opstand kans op succes had. Bovendien zal de gebeurtenis de stadsbesturen 
van een aantal Nederlandse steden aan het denken hebben gezet waarmee een 
overstap naar het kamp van de opstandelingen dichterbij kwam.   
In de vierde plaats heeft de gebeurtenis voor de geschiedenis van de stad Brielle 
betekenis: de stad kwam van Spaanse handen in handen van de opstandelingen, 
met alle bijkomende gevolgen. 
In de vijfde plaats ging de gebeurtenis één van de belangrijkere onderdelen vormen 
van de herdenkingsgeschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog en werd het, met name 
gedurende de negentiende eeuw, een belangrijk element in de, veelal nationalistisch 
van aard zijnde nationale geschiedschrijving. 
Anderzijds is relativering van de historische betekenis van de gebeurtenis ook op zijn 
plaats. 
Zoals uit de bovenstaande beschrijving van de inname van Den Briel door de 
watergeuzen blijkt betreft het hier waarschijnlijk voornamelijk een toevalstreffer, niet 
ingegeven door een zorgvuldig ontwikkelde strategie en/of een briljant aanvalsplan; 
hoewel een aantal details vanuit de mist van de historie nooit volledig zijn 
opgehelderd. Aangezien er niet of nauwelijks een Spaans garnizoen aanwezig was 
betrof het een zeer beperkte militaire actie, waarvan de afloop in feite reeds bij 
voorbaat vaststond. 
De gebeurtenis markeert en illustreert weliswaar een belangrijke wending tijdens de 
beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog waarbij vele Nederlandse steden zich achter 
de opstand gingen scharen, vrijwillig of onder dwang. Maar deze ontwikkeling was 
het gevolg van een complex samenstel van factoren, die reeds voor de inname van 
Den Briel aanwezig waren en per stad konden variëren. Deze wending hing reeds in 
de lucht en zou zich ook zonder de inname van Den Briel, mogelijk met een geringe 
vertraging, doorgezet hebben. 
 
De gemeente Brielle heeft, in haar wens de historische gebeurtenis van 1 april 1572 
op Bastion IX beter zichtbaar te maken, verzuimd een gedegen historische studie uit 
te laten voeren naar de precieze historische betekenis van de inname van Den Briel 
door de watergeuzen. De gemeente spreekt bij herhaling over ‘de geschiedenis’, 
maar maakt nergens expliciet wat deze geschiedenis dan precies behelst en 
betekent. De gemeente spreekt van ‘Een plek waar je als Briellenaar trots op bent en 
je bezoek mee naartoe neemt, om hen iets bij te brengen over de geschiedenis.’ 
Maar een verdere analyse van waarop deze trots dan precies gebaseerd is 
ontbreekt. 
 
In de moderne geschiedschrijving is het nationale perspectief, de heldenverering en 
het benadrukken van het belang van specifieke veldslagen en andere militaire 
wapenfeiten reeds decennia lang ingeruild voor een meer divers betoog, waarbij de 
geschiedenis als veel complexer en meer divers wordt voorgesteld en waarbinnen 
aandacht is voor een veelheid aan perspectieven en aan direct en indirect betrokken 
groepen. Het feit dat de inname van Den Briel tevens leidde tot de vervolging en de 
vlucht van met name katholieken getuigt hier bijvoorbeeld van.  
Het zonder goede reden al te zeer benadrukken van een specifieke historische 
gebeurtenis zoals de inname van Den Briel door de watergeuzen en deze 
gebeurtenis tevens te presenteren als een ‘bevrijding’ is niet meer van deze tijd en 
getuigt van een naïeve en simplificerende wijze van geschiedvertelling die eerder bij 
de nationalistisch getinte geschiedschrijving van negentiende eeuw past dan bij die 
van nu. 
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Het is overigens niet het oogmerk van dit rapport om kritiek te leveren op de lange 
traditie van de 1-aprilviering in Brielle. Dit feest vormt onderdeel van de identiteit van 
een deel van de inwoners van Brielle en staat als traditie in zijn recht. Dit rapport 
maakt bezwaar tegen een te dominante presentatie van 1 april 1572 op Bastion IX 
en een te sterke toe-eigening door de 1-aprilviering van deze plek. Vanuit de 
geschiedenis is dit niet gerechtvaardigd en meer bescheidenheid zou veel beter op 
zijn plaats zijn. 
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De nieuwe Noordpoort 
Over de achtergronden van de totstandkoming van het ontwerp voor de nieuwe 
Noordpoort vermeldt de gemeente Brielle het volgende: 
 
‘De planvorming is gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de Noordpoort en 
stadsmuren. Op basis van archiefonderzoek, bouwhistorisch onderzoek, archeologisch 
bureauonderzoek en een 3d scan van de fundering is er in de ontwerpfase een zo 
waarheidsgetrouw mogelijke aanname gedaan van de afmetingen van de middeleeuwse 
Noordpoort. De in de periode november 2020 – januari 2021 uitgevoerde onderzoeken 
geven geen aanleiding om de aannames uit de voorontwerpfase te herzien. 
 
Er is niet gekozen voor steen, maar voor hout. Met hout kan een abstracte, eigentijdse en 
transparante reconstructie van de Noordpoort gerealiseerd worden. Abstractie is van belang 
omdat het niet exact bekend is hoe de middeleeuwse poort eruit heeft gezien en om 
geschiedvervalsing te voorkomen. Eigentijds is van belang om de reconstructie duidelijk als 
een latere toevoeging herkenbaar te houden. Transparant is van belang om het huidige 
bastion met kazemat zichtbaar en beleefbaar te houden. Verder is hout een licht materiaal, 
waardoor de aanwezige middeleeuwse fundering niet te veel belast wordt.’ 

 
Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat fysieke transparantie, eigentijdsheid, 
abstractie, historische waarheidsgetrouwheid en historische beleefbaarheid van 
Bastion IX leidende principes zijn geweest voor het ontwerp van de nieuwe poort.  
Het verenigen van bovengenoemde principes in één ontwerp is binnen de context 
van Bastion IX een uitermate lastige zo niet onmogelijke opgave, met name omdat 
het deels onderling botsende principes betreft. Het mag dan ook geen verbazing 
wekken dat het definitieve ontwerp meerdere tegenstrijdigheden bevat en kwalitatief 
in meerdere opzichten te kort schiet. 
 
De beoogde fysieke transparantie wordt met het ontwerp slechts in zeer beperkte 
mate verwezenlijkt. Zoals meerdere 3D-presentaties van de nieuwe poort laten zien 
is het bouwsel ondanks de opengewerkte structuur nauwelijks transparant: het 
houtskelet en de overige houten onderdelen zoals trappen blokkeren grotendeels het 
doorzicht. Zo wordt de zichtas vanuit de Dijkstraat bijna volledig geblokkeerd en 
wordt de zichtbaarheid en beleefbaarheid van Bastion IX in sterke mate aangetast 
door het bouwwerk. 
Bovendien botst de opengewerkte structuur met de historische 
waarheidsgetrouwheid. Een laatmiddeleeuwse poort kenmerkt zich vanwege de 
defensieve functie onder andere door een hoge mate van geslotenheid waarbij 
transparantie juist zo veel mogelijk vermeden wordt. 
 
De keuze voor een abstract ontwerp heeft eveneens meerdere negatieve gevolgen, 
zowel voor de historische beleving van de Bastion IX, als voor het beter zichtbaar 
maken van de historische gebeurtenis van 1 april 1572 als voor de oude Noordpoort 
zelf. De nieuwe poort is weliswaar herkenbaar als een poort, in de zin dat men door 
de constructie heen kan lopen en dat men via trappen naar boven kan gaan richting 
een uitkijkplatform. Bovendien volgt het ontwerp de footprints van de oude poort, 
waardoor de plattegrond van de nieuwe poort redelijk exact die van de oude poort 
weerspiegelt. Wat betreft de hoogte is er enige onzekerheid; voor de nieuwe poort is 
gekozen voor een bouwhoogte van acht meter, maar het is niet duidelijk waar deze 
keuze precies op gebaseerd is. In geval van reconstructies en/of replica’s van 
historische gebouwen is het gebruikelijk en goed verdedigbaar dat in geval van 
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onderdelen waarvan de precieze details ontbreken gekozen wordt voor een min of 
meer abstracte en neutrale invulling; dit om de geschiedenis geen geweld aan te 
doen. In het geval van de Noordpoort ontbreekt weliswaar wetenschappelijk 
verantwoorde kennis met betrekking tot meerdere details, maar de voorgestelde 
invulling van de reconstructie is op een aantal punten onnodig abstract en doet niet 
voldoende recht aan wat wel bekend is over een dergelijke laatmiddeleeuwse poort. 
Zoals uit de tot het dossier behorende bouwhistorische verkenning van Bastion IX 
blijkt was de oorspronkelijke Noordpoort uit baksteen opgetrokken, met mogelijk 
natuurstenen elementen. Het betreft een relatief eenvoudige stenen poort, 
opgetrokken op een rechthoekige plattegrond.  
De bouwhistorische verkenning vermeldt het volgende: 
 
‘Volgens de vogelvluchtkaart van Braun en Hogenberg uit circa 1575 was sprake van een 
eenvoudige rechthoekige poort met een uitkijkplatform of plateau, klaarblijkelijk voorzien van 
een uitkragende borstwering met kantelen. Het is de vraag of deze kantelen daadwerkelijk 
zijn uitgevoerd. Van die plek af kon men het scheepvaartverkeer overzien. Op de eerdere 
kaart van Van Deventer (circa 1565) heeft de poort nog een kap. De tekening is 
geschematiseerd, zodat eventuele arkeltorentjes niet herkenbaar zijn. De maatvoering van 
de poort wijst overigens niet op (functionele) arkeltorens. Het lijkt aannemelijk dat de kap 
omstreeks 1572 is gesloopt om de poort minder kwetsbaar te maken voor beschietingen 
door kanonnen. Er hebben in die periode meer werkzaamheden plaatsgevonden aan de 
stadsmuur (vestingwerken). Ook het eerder genoemde driehoekige blok metselwerk in de 
hoek van de poort en de muur kan daarvan onderdeel zijn. 
Zowel aan de stads- als aan de veldzijde zijn in het metselwerk van de poortopeningen 
smalle sleuven voor valhekken zichtbaar. Beide poortdoorgangen zullen daarnaast ook met 
naar binnen draaiende deuren afsluitbaar zijn geweest. Midden in de poortdoorgang zijn aan 
weerszijden pilasters te zien, die vermoedelijk behoren bij een gordelboog tussen twee 
kruisgewelven (kruisgraatgewelven). In geval van een tongewelf draaien de deuren vast op 
het gewelf. Aan weerszijden sloot de stadsmuur aan. Deze bestond uit een schildmuur met 
een weergang op 
dwars geplaatste tongewelfjes. Op de kaart van Braun en Hogenberg is de weergang niet 
meer herkenbaar, omdat de stadsmuur aan de binnenzijde aangeaard is. Daarmee werd de 
impact van beschietingen door kanonnen verminderd. 
 
Stadsrekeningen uit de periode 1477-1479 vermelden betalingen aan timmerlieden voor het 
maken van schutluiken, drie ‘huisjes’ voor het opstellen van geschut en een nieuw 
raamkozijn; één venster naar de stadkant toe werd voorzien van schuifdeuren. Bedoeling 
was dat door dit raam op de etage, geschut naar boven en naar binnen kon worden 
getakeld. Metselaars voorzagen in dezelfde periode de Noordpoort van nieuwe schietgaten, 
en herstelden de bestaande schietgaten. Mogelijk hadden die schietgaten/sleuven, zoals die 
van andere middeleeuwse poorten in Brielle, een natuurstenen omlijsting.’ 
 

Bovendien leveren bijvoorbeeld enkele andere, nog bestaande middeleeuwse 
stadspoorten, bruikbare informatie over het uiterlijk en de architectuur van de 
vroegere Noordpoort op:  
   
‘Links: De Bruchtor in Gangelt (6 november 2005). Ook deze poort heeft in de poortopening 
sleuven voor een valhek. De poortdoorgang heeft een hooggeplaatst enkelvoudig 
spitsboogtongewelf. 
Rechts: de Sabelspoort in Arnhem (18 juli 2006). De poortdoorgang vertoont hier een 
kenmerkende overgang van een tongewelf in een kruisgraatgewelf, ten einde ruimte te 
geven aan het draaien van de poortdeuren. In de poortopening is een sleuf voor een valhek 
zichtbaar.’ 
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‘De gewelfvorm van de poortdoorgang van de Noordpoort is onzeker. In combinatie met de 
valhekken moet sprake zijn geweest van naar binnen draaiende deuren. Dat kan met een 
hooggeplaatst (spitsboog)tongewelf. De functie van de pilasters is dan onduidelijk. Meer 
waarschijnlijk is daarmee de toepassing van twee kruisgewelven, 
die ook bij een relatief lage plaatsing ruimte geven aan het draaien van de poortdeuren. 
Kruisribgewelven in poortdoorgangen komen veel minder vaak voor dan 
kruisgraatgewelven.’ 
 
De nieuwe poort roept nauwelijks associaties op met een middeleeuwse poort. 
Defensieve elementen zoals poorten, valhekken en schietgaten ontbreken. De open 
houten structuur is in het strijd met het historisch gesloten karakter van een 
defensieve in de stadsommuring opgenomen poort. Tot slot leidt ook de keuze voor 
hout als belangrijkste bouwmateriaal tot problemen: de oorspronkelijke poort was van 
steen, omdat dit veel steviger was en veel minder brandgevoelig was. Zo schept de 
poort een verkeerde indruk van de historische poort.  
 
De nieuwe poort doet in feite niet veel meer dan het zwaar accentueren en markeren 
van het feit dat er op de plek ooit een stadspoort heeft gestaan. Voor het overige is 
het moeilijk voorstelbaar dat de nieuwe poort in positieve zin bijdraagt aan de 
beleefbaarheid van de geschiedenis, of dit nu de periode voor 1 april 1572, van 1 
april 1572 zelf of van na 1 april 1572 betreft. De bestaande opmetseling van de 
ondergrondse fundatie van de Noordpoort vervult reeds een prima manier om de 
Noordpoort te accentueren en te markeren; zeker indien er beperkte ontgraving zou 
plaatsvinden zoals voorgesteld in Plan Bastion IX.  
Met moderne presentatie- en projectietechnieken, zoals die in de huidige 
erfgoedwereld in vele vormen beschikbaar zijn, had in dit geval een veel beter en 
voor Bastion IX veel minder verstorend resultaat bereikt kunnen worden dat 
bovendien vele malen goedkoper zou zijn geweest. 
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Afb. 4: Links: Uitsnede van een 3D-impressie de voorgenomen houten reconstructie van de 
Noordpoort. Het betreft hier het tweede, definitieve ontwerp. Vervaardigd door RO&AD 
Architecten. Rechts: de laatmiddeleeuwse stadspoort van Gangelt, Duitsland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5: Uitsnede van de vogelvluchtkaart van Braun en Hogenberg van 
Brielle uit circa 1575, met daarop de Noordpoort afgebeeld. 
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Fysieke schade aan de Noordpoort 
De in de ondergrond van Bastion IX aanwezige funderingsresten van de Noordpoort 
zijn op op 11 mei 1966 aangewezen als rijksmonument. In het kader van Plan 
Bastion IX wordt een groot en zwaar houten bouwsel op deze funderingsresten 
geplaatst, waarbij verankering middels boorgaten in de laatmiddeleeuwse fundatie 
plaatsvindt. Bovendien is een gedeeltelijke ontgraving van het muurwerk onderdeel 
van genoemd plan. Mede op basis van deze fysieke schade en het risico op 
toekomstige fysieke schade aan dit zeer kwetsbare rijksmonument heeft de RCE op 
18 november 2020 een negatief advies uitgebracht voor de eerste versie van het 
plan. Op 1 maart 2021 heeft de RCE een positief advies uitgebracht voor de tweede, 
aangepaste versie van het plan. Bij beide adviezen speelde de fysieke aantasting 
van de Noordpoort en de toekomstige risico’s van schade door de bouw een 
belangrijke rol. 
In de eerste versie van het plan werd het maaiveld van 1572 plaatselijk 
teruggebracht. Concreet betrof dit het uitgraven van het grondvolume rondom de 
restanten tot op een diepte van 70-100 cm. Hiermee kwam het middeleeuwse 
muurwerk vrij te liggen. Deze ontgraving zou diverse risico’s met zich meebrengen 
voor het oude muurwerk. Het uitgraven van dit muurwerk is in het definitieve plan 
teruggebracht tot 50 cm, waarbij het middeleeuwse muurwerk bedekt blijft. 
 
Aanvankelijk adviseerde de RCE om de verankering van het gebouw buiten de plek 
van het oorspronkelijke muurwerk te plaatsen, zodat onnodige schade door 
boorgaten aan het monument vermeden zou worden. In het advies van november 
2020 uitte de RCE reeds zorgen over de mogelijke gevolgen van de nieuwbouw op 
het rijksmonument de Noordpoort. Naar aanleiding van deze zorgen zijn er nadere 
onderzoeken naar de technische staat van het onderliggende muurwerk uitgevoerd. 
Dit onderzoek betrof een visuele inspectie en aanvullende boringen. De RCE ging in 
haar tweede, positieve advies echter toch akkoord met een verankering van het 
nieuwe bouwwerk in het monument zelf, met als motivatie dat daarbij deels van de in 
het kader van de proefboringen reeds gemaakte gaten gebruik gemaakt kon worden; 
er waren ‘slechts’ twee nieuwe boorgaten nodig. Het houten bouwwerk wordt met in 
totaal 10 grondankers in de ondergrond gefixeerd. De boorgaten hebben een 
diameter van 7 cm. 
 
Plan Bastion IX veroorzaakt vanwege de benodigde boorgaten voor de verankering 
directe fysieke schade aan het rijksmonument Noordpoort. Gezien zowel de 
beschermde status van dit monument als de beschermde status van rijksmonument 
Bastion IX waar het onderdeel van vormt is dit zeer onwenselijk. Een dergelijk 
monument met hoge en zelfs nationale monumentwaarde en een zeer kwetsbare 
fysiek vanwege het gebruikte materiaal en de hoge ouderdom zou betere 
bescherming moeten genieten. 
Bovendien adviseerde de RCE aan de gemeente Brielle een monitoringsplan voor 
langere tijd op te stellen om te controleren of in de praktijk inderdaad geen schade 
optreedt aan het rijksmonument Noordpoort. Hieruit mag afgeleid worden dat de RCE 
ondanks de aanpassingen van het plan toch bevreesd is voor schade aan het 
monument Noordpoort op de langere termijn; blijkbaar ziet de RCE risico’s voor het 
rijksmonument vanwege het Plan Bastion IX. 
 
Tot slot roept het uitvoeren van de proefboringen de vraag op of hiervoor geen 
omgevingsvergunning verleend had moeten worden; het betreft immers destructief 
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onderzoek naar een rijksmonument met zeer hoge monumentale waarde. Op het 
moment van de proefboringen was er nog geen omgevingsvergunning verleend voor 
Plan Bastion IX. 
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Conclusie 

De gemeente Brielle heeft een omgevingsvergunning verleend voor Plan Bastion IX. 
In dit plan staat het bouwen van een permanente, abstracte, opengewerkte en 
houten reconstructie van de laatmiddeleeuwse Noordpoort op de funderingsresten 
van de oorspronkelijke poort, waarbij verankering middels tien boorgaten in de 
laatmiddeleeuwse fundatie plaatsvindt, centraal. Het voorgenomen bouwwerk heeft 
een lengte van circa 15 meter, een breedte van circa 9,5 meter en een hoogte van 
circa 8 meter. Inmiddels zijn de werkzaamheden in het kader van het plan in gang 
gezet, hoewel er nog meerdere beroepsprocedures tegen het plan lopen. 
 
De conclusie van de Erfgoed Praktijk is dat het verlenen door de gemeente Brielle 
van de omgevingsvergunning voor Plan Bastion IX onterecht is. 
 
Bastion IX is een plek met een zeer sterke historische gelaagdheid die zich over een 
periode van ruim zes eeuwen uitstrekt. De site vertegenwoordigt een brede waaier 
aan monumentale waarden op het vlak van stedenbouwkunde, vestingbouw, 
waterbeheer en herinneringsmonumenten. Het bastion is tevens bij uitstek een plek 
met een hoge mate van authenticiteit. Met name door de omvang, het toegepaste 
materiaal en de moderne en abstracte vormentaal vormt de voorgenomen 
reconstructie van de Noordpoort een ernstige aantasting van de authenticiteit, de 
historische gelaagdheid en de kwaliteit van de historische beleefbaarheid van de 
plek. Het zo sterk benadrukken van slechts een van de vele betekenissen van de 
plek leidt onherroepelijk tot een verminderde ervaarbaarheid en zichtbaarheid van de 
vele andere betekenissen. 
Het is de gemeente verwijtbaar dat er tijdens de planvorming geen goede afweging 
gemaakt is vanuit een professioneel erfgoedperspectief waarin de verschillende 
factoren die de kwaliteit van met name de historische beleving van het erfgoed ter 
plekke voldoende en op verstandige wijze meegewogen zijn. 
 
Het ontwerp voor de nieuwe Noordpoort bevat een aantal belangrijke kwalitatieve 
gebreken waardoor de uitgangspunten die de gemeente voor het ontwerp heeft 
opgesteld niet of slechts zeer beperkt verwezenlijkt zijn. 
De beoogde fysieke transparantie is, ondanks de opengewerkte structuur van de 
nieuwe poort, nauwelijks gerealiseerd.  
De hoge mate van eigentijdsheid en abstractie van het ontwerp reduceren de 
historische beleefbaarheid van Bastion IX en de Noordpoort. Bovendien is het 
ontwerp onnodig abstract; er is veel meer bekend over het uiterlijk van een dergelijke 
stadspoort dan in het ontwerp gerealiseerd is. Dit leidt er tevens toe dat nieuwe poort 
nauwelijks herkenbaar is als een laatmiddeleeuwse poort en derhalve in slechts zeer 
beperkte mate aanknopingspunten voor een historische beleving biedt. 
De open houten structuur is in het strijd met het historisch gesloten karakter van een 
defensieve in de stadsommuring opgenomen poort. De keuze voor hout als 
belangrijkste bouwmateriaal is eveneens problematisch: de oorspronkelijke poort was 
van steen, omdat dit veel steviger was en veel minder brandgevoelig was. Zo schept 
de nieuw poort een verkeerd historisch beeld van de vroegere Noordpoort.  
 
De nieuwe poort doet in feite niet veel meer dan het zwaar accentueren en markeren 
van het feit dat er op de plek ooit een stadspoort heeft gestaan. Voor het overige is 
het moeilijk voorstelbaar dat de nieuwe poort in positieve zin bijdraagt aan de 
beleefbaarheid van de geschiedenis, of dit nu de periode voor 1 april 1572, van 1 
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april 1572 zelf of van na 1 april 1572 betreft. De bestaande opmetseling van de 
ondergrondse fundatie van de Noordpoort vervult reeds een prima manier om de 
Noordpoort te accentueren en te markeren; zeker indien er beperkte ontgraving zou 
plaatsvinden zoals voorgesteld in Plan Bastion IX.  
Met moderne presentatie- en projectietechnieken, zoals die in de huidige 
erfgoedwereld in vele vormen beschikbaar zijn, had in dit geval een veel beter en 
voor Bastion IX veel minder verstorend resultaat bereikt kunnen worden dat 
bovendien vele malen goedkoper zou zijn geweest. 
 
 De gemeente Brielle heeft, in haar wens de historische gebeurtenis van 1 april 1572 
op Bastion IX beter zichtbaar te maken, verzuimd een gedegen historische studie uit 
te laten voeren naar de precieze historische betekenissen van de inname van Den 
Briel door de watergeuzen. De gemeente spreekt bij herhaling over ‘de 
geschiedenis’, maar maakt nergens expliciet wat deze geschiedenis dan precies 
behelst en betekent. Het zonder goede reden al te zeer benadrukken van een 
specifieke historische gebeurtenis zoals de inname van Den Briel door de 
watergeuzen en deze gebeurtenis tevens te presenteren als een ‘bevrijding’ is niet 
meer van deze tijd en getuigt van een naïeve en simplificerende wijze van 
geschiedvertelling die eerder bij de nationalistisch getinte geschiedschrijving van 
negentiende eeuw past dan bij die van nu. 
In de moderne geschiedschrijving is het nationale perspectief, de heldenverering en 
het benadrukken van het belang van specifieke veldslagen en andere militaire 
wapenfeiten reeds decennia lang ingeruild voor een veel diverser betoog, waarbij de 
geschiedenis als veel complexer en meer divers wordt voorgesteld en waarbinnen 
aandacht is voor een veelheid aan perspectieven en aan direct en indirect betrokken 
groepen. Het feit dat de inname van Den Briel tevens leidde tot de vervolging en de 
vlucht van met name katholieken getuigt hier bijvoorbeeld van.  
 
Plan Bastion IX veroorzaakt vanwege de benodigde boorgaten voor de verankering 
directe fysieke schade aan het rijksmonument Noordpoort. Gezien zowel de 
beschermde status van dit monument als de beschermde status van rijksmonument 
Bastion IX waar het onderdeel van vormt is dit zeer onwenselijk. Een dergelijk 
monument met hoge en zelfs nationale monumentwaarde en een zeer kwetsbare 
fysiek vanwege het gebruikte materiaal en de hoge ouderdom zou betere 
bescherming moeten genieten. 
Bovendien adviseerde de RCE aan de gemeente Brielle een monitoringsplan voor 
langere tijd op te stellen om te controleren of in de praktijk inderdaad geen schade 
optreedt aan het rijksmonument Noordpoort. Hieruit mag afgeleid worden dat de RCE 
ondanks de aanpassingen van het plan toch bevreesd is voor schade aan het 
monument Noordpoort op de langere termijn. 
Het is onterecht dat de RCE toch een positief advies heeft afgegeven voor dit plan, 
mede gezien het feit dat er een alternatief was. Het is eveneens onterecht dat de 
RCE niet vastgehouden heeft aan haar advies om de verankering van het nieuwe 
bouwsel buiten de contouren van het rijksmonument Noordpoort te plaatsen. 
Tot slot roept het uitvoeren van de proefboringen de vraag op of hiervoor geen 
omgevingsvergunning verleend had moeten worden; het betreft immers destructief 
onderzoek naar een rijksmonument met zeer hoge monumentale waarde. Op het 
moment van de proefboringen was er nog geen omgevingsvergunning verleend voor 
Plan Bastion IX. 
 



 22 

Bronnen en literatuur 
 

- Rho adviseurs voor leefruimte, Briele. Bastion IX.Ruimtelijke onderbouwing. 8-
9-2020. 
 

- Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve, Brielle bastion IX 
(vesting) bouwhistorische verkenning (2021), 1-1-2021. 

 
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Wabo advies omgevingsvergunning 

rijksmonument (referentie: 1109969), 1-3-2021. 
 

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Beeldbank. 
 

- Burgemeester en Wethouders gemeente Brielle, Verlening 
omgevingsvergunning voor Plan Bastion IX, met meerdere bijlages, 30-4-
2021.  
 

 
 



 23 

 
         
 

 
 
 
COLOFON 
 
De Erfgoed Praktijk 
drs. Alexander Westra MA 
Avogadrostraat 6 III 
1098 SN Amsterdam 
T: 06 17 33 67 55 
E-mail: alexander.westra@zonnet.nl 
 
www.erfgoedpraktijk.nl 
 
 

 
 
 


