
Wat is een TOP?

Een TOP is een Toeristisch Overstappunt. Vanuit deze 

speciaal ingerichte locatie kunt u wandelen of fietsen 

via diverse bewegwijzerde routes. Zo ontdekt u 

gemakkelijk  de mooiste plekken van de regio.  

Een TOP is herkenbaar aan de ruim vijf meter hoge 

groene halm. Meer informatie over deze en andere 

TOP’s vindt u op:

www.toproutenetwerk.nl

Meer routes

Voor actuele informatie over de voorzieningen in de 

omgeving en meer (bewegwijzerde) fiets- en wandel-

routes vanaf deze TOP, scant u de onderstaande  

QR-code met uw smartphone.

    

Routes
Fietsen

Voorneroute, 41 km
Markering via de fietsknooppunten:

31 - 32 - 11 - 17 - 18 - 19 - 23 - 22 - 21 - 20 - 
15 - 14 - 13 - 3 - 1 - 51 - 2 - 53 - 25 - 31

Brielse Meer-route, 42 km
Markering via de fietsknooppunten:

31- 25 - 26 - 53 - 52 - 51 - 1 - 56 - 54 - 27- 
29 - 30 - 35 - 36 - 37- 34 - 33 - 32 - 31

 
  

Wandelen
Voorne- Strypepad, 10 km
Markering: geel-rood-gele stickers.

Dit is een combinatie van twee bewegwijzerde 
wandelroutes. Vanaf de TOP volgt u de markering 

van het Voornepad. Vervolgens volgt u vanaf de 
kruising van de Kade en Woudseweg de stickers 

van het Strypepad terug naar Brielle.

QR-code smartphone:

www.alletops.mobi/brielle
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NAP + 0,56 m
Zuid-Holland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel. 
Momenteel bevindt u zich echter op 0,56 meter boven NAP 

(Normaal Amsterdams Peil). 

 Legenda
 Toeristisch Overstappunt

 Fietsknooppunt

 Oplaadpunt elektrische fiets

 Parkeerterrein

 VVV-kantoor/agentschap

 Horeca

 Fiets-voetveer

 Kano/bootverhuur
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In de omgeving

Welkom in Brielle  
stad van nu, sfeer van toen
De geschiedenis van Brielle gaat ver terug in de tijd. In 1330 

kreeg ‘Den Briel’ de eerste stadsrechten. De vestingwerken 

van Brielle behoren tot de best bewaard gebleven forti-

ficaties van Nederland. In de historische binnenstad vindt u 

de St. Catharijnenkerk (1482) en meer dan 400 monumenten. 

En wie kent het niet: op 1 april verloor Alva zijn Bril!   

Brielle werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog op 1 april 1572, 

als eerste stad in de Nederlanden, van de Spanjaarden bevrijd 

door de Watergeuzen.

Brielle ligt op Voorne, het westelijk deel van het eiland 

Voorne -Putten , ingebed tussen wereldhaven Rotterdam en 

het Haringvliet. Het is een gebied met water, polder, duinen 

en strand en met rust en ruimte. Ontdek de prachtige natuur, 

het groene polderlandschap en de cultuurhistorische stadjes. 

In het recreatiegebied het Brielse Meer vindt u fiets- en 

wandel paden langs het water. Vanaf april tot oktober kunt  

u het meer ook oversteken met een voetveer. 

Mede mogelijk gemaakt door: Zwartewaal is van oudsher een vissersdorp. In de 18e eeuw had Zwartewaal een 
vissersvloot waarmee zelfs gevist werd in o.a. de Doggersbank (Noordzee) en IJsland. 
Sinds het eind van de 19e eeuw is de grootschalige visserij voorbij en tegenwoordig 
is de haven in gebruik als jachthaven. U kunt hier even uitrusten met zicht op de 
boten die vanuit de haven richting het Brielse Meer varen. 

4  Zwartewaal
De Stenen Baak werd in 1630 gebouwd door Maerten Cornelis Paeyse. Deze voor-
malige vuurtoren heeft in latere tijden een militaire functie gehad en maakte deel 
uit van de verdedigingslinies. Tegenwoordig biedt de toren een kleine expositie en 
een prachtig uitzicht vanaf het dak. Adres: Brielsemaas 1, Oostvoorne. Openingstijden: 
mei t/m sep.: di t/m zo 11.00-16.00 uur, apr. en okt.: za en zo 11.00-16.00 uur.

3  Stenen Baak

De eerste gewonnen slag in Den Briel op 1 april 1572 tegen de Spaanse overheer-
sers is een belangrijk feit. Die slag, gewonnen door de Watergeuzen, bepaalde het 
verdere verloop van de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Beleef deze dag en de 
Tachtigjarige Oorlog in het Historisch Museum Den Briel. Adres: Markt 1, Brielle. 
Openingstijden: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za 10.00-16.00 uur en zo 12.00-16.00 uur.

2  Historisch Museum Den Briel
De stervormige vestingwerken van Brielle dateren uit het begin van de 18e eeuw.  
De negen bastions, vijf ravelijnen, steunberen en de twee resterende stadspoorten 
stammen ook uit deze tijd. Een wandelroute over de Brielse stadswallen is verkrijg-
baar bij de VVV. Adres VVV Brielle: Turfkade 18. Openingstijden: ma en wo t/m za 
10.00-16.00 uur (nov. t/m mrt. 10.00-14.00 uur geopend).

1  De Brielse vestingwerken
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De ANWB is in 1883 opgericht door een groep 

enthousiaste  fietsers. Hun doel was om samen 

onbezorgd  te kunnen genieten van de mooie 

Nederlandse  landschappen. 

Zo heeft de Vereniging er bijvoorbeeld voor gezorgd  

dat overal  toeristische bewegwijzering voor wandelaars 

en fietsers is. Ook hebben we zelf fietspaden aangelegd. 

Eigenlijk is onze missie in al die jaren niet veranderd. 

Ook nu maken wij het voor onze leden mogelijk om 

met plezier te wandelen en te fietsen. Niet meer door 

zelf paden aan te leggen, maar wel door mensen de 

weg te wijzen. Daarom biedt de ANWB dit Toeristisch 

Overstappunt  aan. Voor iedereen die wil genieten van 

de  mooie Zuid-Hollandse landschappen.


