
Fiets naar 39  (let op: in Heenvliet voorbij het rechthoekige 
dorpsplein linksaf).

3 Kasteelruïne
Vlak na de kerk van Heenvliet zit recht voor u de toegang tot de 
ruïne van Ravesteyn. Het terrein is slechts beperkt toegankelijk, 
maar wel te overzien vanaf de Stationsweg (vervolg de route,  
dan na het dorpsplein rechtsaf). Binnen een gracht staat een  
stenen donjon met vier hoektorens, de klassieke vorm van een 
middeleeuwse waterburcht. In 1572 verwoestten de watergeuzen 
een groot deel van het kasteel, zodat de Spanjaarden zich hier niet 
konden verschansen. Daarna is het kasteel nooit meer herbouwd. 
Fiets naar 45  en 77 . 

4 Bernisse
De Bernisse vormt de grens tussen de voormalige eilanden Voorne 
en Putten. In de late middeleeuwen was dit de belangrijkste 
vaarroute tussen Holland en Vlaanderen. Heenvliet werd een 
welvarend havenstadje doordat schippers hier tol moesten betalen. 
Na de Sint-Elisabethsvloed (1421) veranderde alles. De monding 
van de Maas verplaatste zich naar het zuiden, naar het Hollands 
Diep en het Haringvliet. Tegelijk slibde de Bernisse grotendeels 
dicht, tot het niet meer was dan een brede sloot. Inmiddels is de 
Bernisse weer uitgegraven en zorgt het voor de afwatering van de 
regio. Ook heeft het een belangrijke functie als natuur- en 
recreatiegebied.
Fiets naar 49  en 48 .

5 Weidevogels
Links van de weg, tegen de dijk aan, ligt het natuurreservaat 
Waalhoek. Het bestaat uit ruig grasland rond een klein wiel, een 
restant van een dijkdoorbraak. In het voorjaar scharrelen hier 
weidevogels als kievieten, grutto’s en tureluurs rond. Het Zuid-
Hollands Landschap doet er alles aan om het deze weidevogels  
naar de zin te maken. Zo wordt er vanaf juni gevarieerd gemaaid, 
zodat de kuikens zich in het hoge gras kunnen verschuilen en in  
het kortere gras hun kostje bij elkaar kunnen zoeken. Op andere 
graslanden wordt alleen geweid. Ook is er een plasdras perceel. 
Steltlopers als grutto en tureluur kunnen langs de ondiepe plas 
veilig naar wormen zoeken. 
Fiets naar 86 , 87 , 24  en 23 . 
 

Welkom 
op het voormalige eiland Voorne

Het Zuid-Hollands Landschap beheert twee 

forten op Voorne. De forten Noorddijk en 

Penserdijk werden in 1883-1884 aangelegd als 

onderdeel van een verdedigingslinie die liep 

van Brielle naar Hellevoetsluis. Deze fietsroute 

neemt u mee langs de 

vestingwerken. 

Routebeschrijving

Fiets vanaf de parkeerplaats de vesting Brielle in. Ga voor de 
witte ophaalbrug rechtsaf (Slagveld) en volg de bordjes naar 
fietsknooppunt 31  (fietsknooppunten staan niet op de kaart). 

1 Brielle
Elk jaar op 1 april is het feest in Brielle. Dan wordt herdacht  
dat in 1572, kort na het begin van de Tachtigjarige Oorlog, de 
watergeuzen de stad veroverden op de Spanjaarden. In de periode 
daarna werden de muren, wallen en stadspoorten diverse keren 
versterkt. De huidige stervorm van de vesting dateert van kort na 
1700. Tussen 1883 en 1884 werd Brielle opgenomen in de Stelling 
van Maas- en Haringvlietmonden, een waterlinie die van noord naar 
zuid door het eiland Voorne liep. Brielle kreeg de taak om met 
kanonnen en torpedo’s de Brielse Maas te bewaken.
Vervolg de route naar 30  en 35 .

2 Vissershaven
Het Brielse Meer scheidt het voormalige eiland Voorne van het 
Europoortgebied. Het meer ontstond toen in 1950 de Brielse Maas 

met een dam van de zee werd afgesloten. Voor die tijd konden 
schepen via deze route tussen de Oude Maas en de 

Noordzee varen. Ook Zwartewaal profiteerde van 
de scheepvaart. In de haven lagen vanaf de 
middeleeuwen vissersschepen en een enkel 

koopvaardijschip. Het huis op de kop van de 
haven was een zeilmakerij annex 
nettenpakhuis.
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6 Hellevoetsluis
Vanaf de zeventiende eeuw was Hellevoetsluis een belangrijke 
marinehaven. Dat verklaart de massieve vestingwerken rond de 
stad. Aan de andere kant van de havenmond staan nog resten van 
een kustbatterij waarmee vijandelijke schepen konden worden 
beschoten. In het centrum is de aanblik door nieuwbouw wat 
rommeliger dan in Brielle, maar rond de haven zijn nog veel 
militaire gebouwen overgebleven. Hoogtepunt is een stenen 
droogdok helemaal achter in de haven. U komt er door vlak voor 
de poort linksaf te fietsen. Het dok bestaat uit twee delen en kon 
met stoommachines worden leeggepompt. In het nabijgelegen 
bezoekerscentrum wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk ging 
(dagelijks geopend, in de winter op zaterdag gesloten).
Fiets naar 19 . 

7 Fort Noorddijk
De Stelling van Maas- en Haringvlietmonden bestond uit de 
vestingsteden Brielle en Hellevoetsluis en daartussen twee forten. 
Fort Noorddijk werd in 1884 opgeleverd. Bij een aanval uit zee 
werd het gedeelte ten westen van het fort onder water gezet.  
De dijk bleef boven water en kon vanaf het fort worden beschoten. 
Het fort werd gebouwd in de bestaande dijk, waarna er een 
nieuwe dijk om het fort heen werd gelegd. Via deze dijk komt u bij 
de toegangsbrug van het fort. De betonnen muur voor de ingang 
is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebouwd. 
Grazende schapen zorgen in de zomer voor het onderhoud van de 
dijk. Elk jaar knot het Zuid-Hollands Landschap een derde van de 
knotwilgen op en rond het fort. 
Fiets naar 18 , 17 , 11 , 32 . 

8 Fort Penserdijk
Het tweede fort van de linie ligt aan de Peltserdijk, die vroeger 
Penserdijk heette. De bomen waren bedoeld om de merkwaardige 
heuvel in het platte landschap te camoufleren. Een stekelige 
meidoornhaag moest indringers van het forteiland weghouden.  
De forten vormen nu een ideaal toevluchtsoord voor planten en 
dieren. Kleine zoogdieren als wezel en bunzing, maar ook diverse 
vleermuissoorten vinden hier onderdak en voedsel. In de winter 
dobberen verschillende eendensoorten in de gracht.  
Fiets naar 31 . Ga bij de rotonde de vesting in en vervolgens 
richting 30 . Ga na 400 m bij de witte ophaalbrug rechtsaf, 
terug naar de parkeerplaats. 
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Op weg

Start Parkeerplaats Centrum aan de rand van de vestingstad Brielle, 

langs de N218. Adres: Thoelaverweg 1, 3231 KD Brielle.

Lengte 41 km

Markering De route is gemarkeerd met fietsknooppunten.

Bereikbaarheid Neem op de N15/A15 afrit 12 richting Brielle. Volg de N57 circa 

2,5 kilometer, dan rechtsaf richting Brielle. Volg de N218/Groene 

Kruisweg ruim 2 kilometer, dan bij borden Parkeren Centrum 

rechtsaf. Sla linksaf en parkeer achter de ondergrondse 

supermarkt.

Horeca Eetcafé de Magneet, Stationsweg 27, 3218 AV Heenvliet,  

(0181) 66 13 19, www.magneetcafe.nl.

 De Vuijle Vaetdoek, Rijksstraatweg 30, 3237 LR Vierpolders,  

06 22 47 63 91,  www.devuijlevaetdoek.nl (in de winter op 

maaandag gesloten).

 Verder volop horeca in Brielle en Hellevoetsluis.

Fietsverhuur Interpeba, Rijksstraatweg 142B, 3223 KC Hellevoetsluis,  

(0181) 32 10 66, www.interpeba.com

Tip De forten Noorddijk en Penserdijk zijn te bezoeken tijdens 

excursies en Open Monumentendag. 

 

 Scan de QR-code voor meer informatie.

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
Nesserdijk 368 

3063 NE Rotterdam 

telefoon (010) 272 22 22 

zhl@zuidhollandslandschap.nl

www.zuidhollandslandschap.nl

Deze folder is mogelijk gemaakt dankzij een anonieme gift.

fietsroute 
41 kilometer

gemarkeerd met 
fietsknooppunten

Vestingroute 
langs vestingwerken op Voorne


