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BRIELLE
Historische vestingstad krijgt opknapbeurt
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Binnenstad- en Havenvisie Brielle
Historische vestingstad krijgt opknapbeurt
In 2022 is het 450 jaar geleden dat de vestingstad Brielle werd
bevrijd van de Spanjaarden. Dit jubileumjaar is aanleiding voor
de gemeente om de Geuzenstad een mooie opknapbeurt te
geven. Buro Lubbers nam de halve stad onder handen en
ontwierp een samenhangend pakket van ingrepen die de
vestingstad laten schitteren als vanouds. Meer toegang tot het
water, meer groen, meer ruimte voor terrassen en langzaam
verkeer laten de historische kwaliteiten van Brielle weer volop
tot hun recht komen.
Briels palet
Anno 2020 zijn die historische kwaliteiten niet overal
herkenbaar. De eeuwenoude vestingwerken, de binnenhavens,
de historische architectuur en diverse karakteristieke plekken
komen onvoldoende uit de verf. Een wirwar aan borden
en meubilair, materialen en kleuren creëren een onrustig
straatbeeld. Auto’s en parkeergelegenheden zijn veelal
prominent aanwezig. De buitenruimte is rommelig en sleets.
Een eenduidige en subtiele aanpak van de openbare ruimte
zal daar verandering in brengen. De visie van Buro Lubbers
neemt nadrukkelijk niet de hele stad op de schop voor een
grootschalige herinrichting. Ook worden er geen spannende,
iconische ingrepen verricht. Nee, de strategie bestaat uit slim
knippen en plakken van bestaande waardevolle kwaliteiten.
Een mooie bomenlaan met wandelpaden langs het water
inspireert bijvoorbeeld om ook elders de straten zo in te richten.
Opruimen van het openbaar gebied, het beleefbaar maken van
het water en het verbeteren van de verkeersveiligheid, dat zijn
de belangrijkste uitgangspunten van de revitalisering van de
stad. Dit alles volgens een typisch Briels palet van historische
materialen en ingetogen inrichtingselementen. Dit palet zorgt
voor samenhang tussen plekken.
Het palet en de hoofduitgangspunten zijn toegepast op
verschillende deelgebieden, zoals de spuien, kades en
binnenhavens; belangrijke visitekaartjes van de stad. Hier
worden de bruggen ingericht als levendige knooppunten met
ruimte voor verblijf, bloeiende bomen en sfeervolle kiosken. Het
water wordt op verschillende manieren toegankelijk gemaakt.
Trappen in grastaluds leiden naar voetgangersroutes langs
het spui. Vlonders op het water bieden ruimte aan terrassen.
Steigers nodigen sloepjes uit om in de stad aan te leggen.
Auto’s worden uit het zicht geparkeerd tussen bomen en hagen
aan lommerrijke oevers.

die inspeelt op hoogteverschillen en de bebouwing. Een
overzichtelijk routenetwerk met diverse uitkijkpunten nodigt
uit een wandeling te maken over de vestingwerken. Nieuwe
educatieve objecten en informatievoorzieningen, zoals het 1
Aprilmonument op Bastion IX en de Geuzen- en martelarenroute,
maken de geschiedenis van de plek beleefbaar voor jong en
oud.
De vestingwerken worden al voelbaar vanaf de toegangswegen.
Een bomenlaan begeleidt de route en stuurt de blik naar de
vesting. De materialen die ook binnen de vesting worden
gebruikt, zoals klinkers, worden ook hier toegepast. Ze
verbinden de wereld binnen en buiten de vestingmuren.
Buiten de vesting kunnen bezoekers parkeren zodat er in de
binnenstad meer ruimte is voor langzaam verkeer en verblijf.
Brielle onderscheidt zich van andere vestingsteden door zijn
groene, open plekken. Het zijn van oudsher belangrijke plekken
voor de stad en de gemeenschap, zoals de kerk, het pleintje
met de waterpomp, de markt, de handelskades. Verspreid
in de stad hebben deze unieke locaties elk een andere
sfeer, maar samen vertellen ze de ontstaansgeschiedenis
van Brielle. Een routenetwerk zal de plekken verbinden en
nieuwe verblijfsmogelijkheden zullen bezoek bevorderen.
Waar mogelijk wordt beplanting toegevoegd met een hoge
sierwaarde en seizoensbeleving. De plekken worden de
specials die je gezien moet hebben in Brielle.
Samen verder
De visie is ontstaan in nauwe samenwerking met burgers,
bedrijven en bestuur van Brielle. Buro Lubbers heeft bewust
gezocht naar een oplossing waar de bewoners zich in
herkennen en waarmee de stad zich kan profileren. Geen
grootse gebaren. Ook geen historiserende vormgeving. De
ontwerpers hebben de bestaande kwaliteiten geïnterpreteerd
en op een eigentijdse manier opnieuw toegepast.
De revitalisering van Brielle is een omvangrijke en complexe
opgave die tot 2027 zal duren. Verschillende deelopgaven van
de visie worden stapsgewijs verder uitgewerkt. Inwoners van
Brielle blijven nauw betrokken bij de planvorming. In 2022 zal
ter ere van het jubileumjaar een aantal projecten gerealiseerd
zijn.

Vestingwerken
De Vestingwerken bepalen al 300 jaar een groot deel van
de identiteit van Brielle. Ze vormen het uitloopgebied voor
bewoners en een trekpleister voor toeristen. Desondanks is
door de verkeerskundige inrichting van sommige entreeroutes
voor bezoekers niet duidelijk dat ze een historische vestingstad
naderen. Een nieuwe groenstructuur van bomenlanen maakt
de vestingwerken beter zichtbaar. De negen bastions krijgen
elk een eigen identiteit door een kenmerkende beplanting

ontwerp 2021 | status uitgevoerd |

omvang 65ha

|

locatie Brielle |

opdrachtgever Gemeente Brielle |

Bruggen als knooppunten

Herkenbare groenstructuur

Water beleefbaar en toegankelijk

Elk bastion eigen identiteit

Veilige en overzichtelijke straten

Overzichtelijke routenetwerk

Vesting voelbaar op toegangswegen

Bijzondere plekken verbinden

Eenduidige inrichtingselementen

Aantrekkelijke entrees; bezoekers
parkeren buiten de vesting
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Oostdam: oude situatie

Oostdam: nieuwe situatie

Visie op de vestingwallen
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Beheer door schapen

Trap lang- onderhoud nodig

Schapenraster

Trap kort- onderhoud nodig

Poort schapen: breed, schaapsherder

Visvlonder voor sortiepoortje tussen bastion I en II, opening
sortiepoortje te koppelen aan openingstijden Stadskantoor?

Looppoort: valt zelf dicht, deels bestaand

Regulier maaibeheer gras

Uitzichtplek op kruin, toegankelijk voor rolstoelgebruikers via
hellingbaan van gewapend gras: gras met grasstenen
Kruin blijft gras, eventueel verstevigd en/ of wordt extra gemaaid

Extensief bijvriendelijk beheer / bloemrijk gras

Hellingbaan vanaf asfaltpad, net ten zuiden van coupure Kaaistraat

Rietoevers behouden en beheren

Pad op oever, slijtpad onverhard

Poort, alleen toegang door leden hengelsportvereniging

Bestaande route, asfalt inpassen, banken behouden

Poort: Langepoort en Kaaipoort

Bebouwing behorend bij vesting
Kademuur
Nieuwe invulling bastion: pieken III, Kanon IV,
Noordpoort IX
Kanon met de twee planken die schiethoek aanduiden:
vrij zicht in deze driehoek: knotwilgen staan verder
uit elkaar, zonder samenhang in de rij knotwilgen te
verliezen
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de ‘‘Brielse bank’’ als onderdeel van het Briels Palet

Turfstraa
t

min. 2m

entree toilet

entree kiosk

Ontwerp Turfplein met kiosk, monument en stadstafel
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Turfkade: Huidige situatie (boven) en nieuwe situatie (onder)

Nieuwe aanlegsteiger in de Veerhaven

Aansluiting op bestaande vlonder:
in overleg nader te specifieren

10 m

2m
4m

16 m

4m
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1800 mm

stijlen lopen door
over twee lagen

steigerplanken
1800x195x30 mm

UNP 200

Palen
200x200mm

Kinderbalkjes
40x150 mm
400 mm HOH

Moederbalken op RVS hoeken
150x150 mm
1000 mm HOH

Buisjes
Ø 27mm

Leuningen
stripstaal
70x30 mm
Stijlen
stripstaal
70x30 mm
2000 mm HOH

Historische meerpalen blijven dominant. Constructie aanlegsteiger zo transparant mogelijk en passend bij het Briels Palet

Doorlopend staalprofiel als rand. Stijlen balustrade bevestigd
aan buitenzijde.

Aanlegsteiger loopt door in bestaande vlonder. Aansluiting tussen bestaande en nieuwe vlonder wordt in overleg nader gespecificeerd

Traptreden tussen staalprofielen.

Het Asylplein met beplantingsplan

5. Rosa Rotilla - trosroos
karmijnrood - 60cm - juni - okt

2. Rosa Iceberg - trosroos
wit - 80cm - juni - okt

1. Rosa Amstelveen - heesterroos
roze - 80cm - ziekteresistent - juni - okt

6. Rosa Mary Rose - engelse roosroze 80cm - - juni - okt

13. Rosa Prima Ballerina_grootbloemig
Roze - 75cm - juni - okt

14. Rosa Licht Koningin Lucia_heesterroos
geel - grootbloemig - 120cm - juni - sep

3. Rosa Chinatown - klimroos
geel - grootbl - 100 (-300cm) juni - okt

12. Rosa Pussta
Rood - 60cm - juni - sep
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Bloeikalender

I

Achastage foenicum - dropplant
70cm, juni - aug
Anemone honorine ‘Jobert’ - anemoon
100cm,aug-sep
Aster novi-belgii ‘White ladies’ - herfstaster60-80cm, wit, sep - okt
Centrantus ruber - Spoorbloem
30-80cm, mei - juli
Echinacea purpurea - Zonnehoed
70-120cm, sep-okt
Echinops banaticus
120-150cm, jul-sep
Geranium maccorrhizum - Geranium
20-40cm, mei-juni
Lavandula angustifolia - lavendel
30-50cm, juni-aug
Nepeta faassenii ‘Six hills Giant’-kattenkruid
50-70cm, juni-sept

Bollen

Vaste planten

Origanum laeviagatum - Marjolein
30-50cm, juni-sept
Salvia nemorosa ‘Ostfriesland’
60-80cm, mei-juni
Phlomis russeliana - viltkruid
80-100cm, mei-juli
Verbena bonariensis - ijzerhard
30-150cm, juli-sept
Scilla siberica - sterhyacint
10cm, maart-april
Galanthus nivalis - sneeuwklokje
15cm, jan - maart

Bodembd.

Ajuga reptans - kruipend zenegroen
05-15cm, mei-juni
Vinca minor - maagdenpalm
15-20cm, feb-mei
Saponaria ocymoides - zeepkruid
10-20cm,mei-juni
5. Rosa Rotilla - trosroos
karmijnrood - 60cm - juni - okt
2. Rosa Iceberg - trosroos
wit - 80cm - juni - okt
13. Rosa Prima Ballerina_grootbloemig
Roze - 75cm - juni - okt
14. Rosa Licht Koningin Lucia_heesterroos
geel - grootbloemig - 120cm - juni - sep
1. Rosa Amstelveen - heesterroos
roze - 80cm - ziekteresistent - juni - okt
6. Rosa Mary Rose - engelse roos
roze - 80cm - - juni - okt

Rozen

3. Rosa

Chinatown - klimroos
geel - grootbl - 100 (-300cm) juni - okt
12. Rosa Pussta
Rood - 60cm - juni - sep
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