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Van harte welkom bij onze 
CORRESPONDENTENDAG / NAJAARSEXCURSIE 

op zaterdag 5 oktober 2013 resp. 12 oktober 2013 
naar Vesting Hellevoetsluis 

Hellevoetsluis, de geschiedenis van een marinehaven. 

Het eiland Voorne heeft een rijke geschiedenis. Door de eeuwen heen zijn er voor de verdediging van 
het eiland de nodige maatregelen genomen. 
De eerste bewoning dateert van 8.000 voor Christus. Jagers en verzamelaars verkennen het gebied. 
Romeinse militairen verblijven van 51 voor Christus tot c.a. 400 na Christus op Voorne. 

Middeleeuwen 
Omstreeks het jaar 950 schenkt de Graaf van Holland het gebied Voorne aan één van zijn zonen. Het is 
het begin van de Heerlijkheid Voorne, een zelfstandig landje op de grens tussen Holland en Zeeland, 
dat ruwweg het huidige Voorne en Goeree-Overflakkee omvatte. Het zijn de Heren van Voorne die het 
gebied tot ontwikkeling brengen. Zij geven toestemming polders te bedijken, verlenen stadsrechten en 
laten in Oostvoorne een kasteel bouwen. 
Het Haringvliet ontstaat omstreeks 1214 door een reeks zware stormen en overstromingen. Ook de 
duinenrij die het vruchtbare land van Voorne beschermt, raakt door een reeks zware stormen in 1214 
zwaar beschadigd. Er volgen overstromingen, waardoor de laaggelegen gebieden onder water lopen en 
het Haringvliet ontstaat. De Heer van Voorne roept hulp in van Vlaamse monniken om verdere schade 
aan zijn land te beperken. 
Veel polders worden daarna in relatief korte tijd bedijkt en droog gepompt. Zo ook de polder Nieuw
Helvoet die in 1395 ter bedijking wordt uitgegeven. 
Het overtollige water in deze polder wordt dan middels een spuisluis in de Zeedijk op het Haringvliet 
geloosd. In 1475 wordt de St. Comelispolder bedijkt. Omdat deze polder tegen de Nieuw-Helvoetse 
polder wordt aangelegd, wordt ook hier een sluis je in de zeedijk gemaakt. Het stroompje tussen deze 
twee sluizen zou uitgroeien tot de haven van Hellevoetsluis. De sluis van de Nieuw-Helvoetse zeedijk 
ligt dan op de plek waar zich nu de Brielse Poort bevindt. De sluis van de Zeedijk van de 
St. Comelispolder ligt dan op de plaats waar zich nu de draaibrug over de haven bevindt. 

De 17e eeuw 
Het polderwater uit de polder Nieuw-Helvoet, de St. Comelispolder en meer achterliggende polders 
houden de spuigeul bij de 'Hellevoetse sluis' goed op diepte. Deze plek wordt steeds belangrijker als 
haventje, vooral omdat deze goed met de Noordzee verbonden is door voldoende diep vaarwater. De 
Admiraliteit op de Maze, met haar thuishaven in Rotterdam, ondervindt echter steeds meer problemen 
bij het bevaren van de Maas, die ernstig aan het verzanden is. Deze admiraliteit vindt in de geul bij de 
Hellevoetse sluis dan een goede plek om in 1595 een "jacht van Oorlogh" te stationeren teneinde de 
bewaking van de zeegaten beter te borgen. In 1598 besluiten de Staten van Holland het havenhoofd te 
verbeteren. De vloot verzamelt zich hier dan al regelmatig. In 1604 werd een redoute aangelegd. 
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In 1625 wordt de haven in gebruik genomen als marinewerf. In datzelfde jaar besluiten de Staten
Generaal dat Hellevoetsluis de haven moet worden waar de oorlogsvloot bevoorraad gaat worden. De 
op de Spanjaarden veroverde Zilvervloot wordt door Piet Hein 'Het gat van Goeree' binnen gebracht. 
Deze schat van 11 ,5 miljoen gulden (huidige waarde€ 100 miljard) geeft Frederik Hendrik de 
mogelijkheid om 's-Hertogenbosch 'De Moerasdraak') van de Spanjaarden te ontzetten. Een 
dubbelslag dus tegen de Spanjaarden. 

Tromp en de Ruyter dringen bij de Staten regelmatig op om aan de haven te versterken. Uiteindelijk 
wordt in 1665 gestart met de aanleg van een vesting rond de haven. De vesting, wordt gebouwd 
volgens het Oud Nederlands vestingstelsel en bestaat uit hoomwerken en een aantal bastions met een 
eenvoudige palissade op de zanddijken. Van deze vesting resten nog de twee zanddijken, 
respectievelijk de Oost- en Westzanddijk. Tevens resten nog de twee noordelijke bastions en de 
tussenliggende courtine. De kruittoren in Bolwerk V herinnert ook aan deze tijd. 

In 1673 raakt de polder Het Weergors (een afzonderlijk deel van de polder St. Cornelis) geïnundeerd. 
De golven krijgen vrij spel op de zanddijken van de vesting en flinke afslag maakt dat er nog slechts 
weinig bescherming vanaf de westzijde wordt geboden voor de oorlogshaven. De Admiraliteit op de 
Maze dring aan op verbetering. Er worden plannen gemaakt en men bekijkt of Willemstad niet een 
betere plek zou zijn om de oorlogsvloot onder te bergen. In 1688 ziet Willem III de deplorabele staat 
van de oorlogshaven en ook hij dringt aan op een serieus plan. In 1688 vertrekt Willem III met een 
grote oorlogsvloot (ruim 20.000 man en ca. 500 schepen) naar Engeland om zijn schoonvader Jacobus 
II van de troon te stoten. 

De 18e eeuw 
Om de oorlogshaven weer goed bruikbaar te maken worden diverse plannen gemaakt. 
Uiteindelijk zijn het de plannen van Charles du Puy de l'Espinasse (ingenieur-generaal van de 
Republiek) die gekozen worden boven de plannen van de contrarolleur Willem Paen. Het wordt een 
moderne vesting, waarin het Nieuw Nederlands stelsel zich door de grote bolwerken met gebogen, 
teruggetrokken flanken en courtines met een gebroken tracé, zich reeds aandient. De drie geplande 
ravelijnen worden echter niet uitgevoerd. 

In 1696 wordt met de uitvoering gestart. Het tracé van de nieuwe vesting volgt dat van de oude. De 
beide noordelijkste bastions van de vesting uit 1665 worden met de tussenliggende courtine 
opgenomen in het plan. Daarnaast verrijzen twee hele en twee halve bastions, alsmede twee halve 
hoomwerken die samen de havenmonding omsluiten. De bolwerken krijgen door oreillons gedekte 
gebogen flanken. De zeedijken aan weerszijden van de vesting worden met beren doorgezet tot aan de 
vestingwal. De buitendijks gelegen wallen krijgen een revêttement. Waar de havenmond de vestingwal 
onderbeekt, bouwt men twee keermuren. De enige landpoort ligt dan aan de noordzijde. Dit is de . 
Brielse Poort. De doorgang door de wal met een lengte van 13 meter wordt overwelfd. Boven de wal 
steekt het wachtgebouw uit. Aan de zuidzijde bieden twee poorten toegang tot de beide havenhoofden. 
Hekken en uitneembare brugdelen moeten ongewenste lieden buiten houden. 

In 1802 wordt Bastion IV (Hollands bolwerk) uitgebreid voor het dubbele droogdok van Jan Blanken 
Jansz. Bovendien wordt in verband hiermee de rechterflank van Bastion III (Konings bolwerk) 
aangepast. Dat is nodig om het klein flankement te waarborgen. Hierbij vervallen de gebogen flanken 
en oreillons. Dertig jaar later, na de aanleg van het Kanaal door Voome, legt men aan de oostzijde van 
de zeesluis in dat kanaal, de zogenoemde lunetten aan. Het binnendijkse 'lunet' wordt niet meer dan 
een aarden wal met voorliggende gracht. Het buitendijkse werk wordt inderdaad een lunet, maar wordt 
later verbouwd tot een gesloten aardewerk. 
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De Voornse waterlinie, De stelling van de monden der Maas en het Haringvliet. 
De oorlogen met Engeland vestigen de aandacht op de strategische ligging van het eiland Voorne. Met 
een landing op de Voornse stranden, zouden de Engelsen zich van een uitstekend bruggenhoofd 
verschaffen voor operaties gericht tegen bijvoorbeeld Rotterdam of andere plaatsen in Holland. Om die 
dreiging het hoofd te bieden, krijgt contrarolleur-generaal Van de Graaff opdracht de defensie van 
Voorne te onderzoeken. Enige haast is geboden, want er dreigt een vierde oorlog met Engeland. Van 
de Graaft gaat aan de slag en overhandigt in 1780 de resultaten van de studie met zijn aanbevelingen in 
een "memorie houdend enig prealabele aanmerkingen ... ". Jan Blanken is als plaatselijke opzichter der 
Fortificatiën nauw betrokken hij deze studie en daarna, hij de uitvoering van het plan. 

Het plan behelst een brede inundatie, steunend op de dijken waarover later de Rijksstraatweg tussen 
Hellevoetsluis en Brielle zal worden aangelegd. 

Op de accessen in het inundatieveld worden terzijde van de dijklichamen zeven batterijen (eenvoudige 
werken) opgeworpen. Het zijn borstweringen met een gebroken tracé en een gracht. In oorlogstijd 
kunnen er coupures in de dijk worden gemaakt, terwijl de borstwering dan over de dijk mu moeten 
worden doorgetrokken. Op de meeste noordelijke punt van Voorne bevindt zich van oudsher een 
vuurtoren, het zogenoemde 'Stenen baak'. De scherpe knik in de kustlijn aldaar is gunstig voor de 
heheersing van de toegang tot de mond van de Maas. Hier wordt één der zwaarste kustbatterijen 
gebouwd, geprojecteerd door contrarolleur-generaal Van de Graaff. In 1782 wordt zij bewapend met 
22 kanonnen van 36 pond. Deze batterij is deels gereconstrueerd en dus heden ten dage nog steeds te 
bewonderen, tezamen met een gereconstrueerde kogelgloeioven en hel Steenen Baak. 
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De 19e eeuw 
Even ten westen van Hellevoetsluis, op de uitspringende punt 'De Quack', laat Van de Graaf al in 
1779 een zware kustbatterij opwerpen. In 1782 wordt ook deze batterij bewapend met 22 kanonnen 
van 36 pond. 
De batterij wordt in 1793 reeds verlaten. Op 20 juli 1803 wordt de batterij op een kaart van Jan 
Blanken nog wel aangeduid, maar de batterij bij 'De Quack' verdwijn al spoedig onder het zand" 
Duitsers hebben hier Steunpunt XXVII ingericht als onderdeel van de Atlantikwall. 
Een aantal van deze batterijen is nog herkenbaar, Zo is de Noordbatterij, ten westen van de thans nog 
aanwezige batterij op de Noorddijk, nog goed in het terrein te zien. 

Naast de dreiging van het vormen van een vijandelijk bruggenhoofd vormen de riviermonden rondom 
het eiland Voorne de grootste bedreiging. Het is niet denkbeeldig dat via het Haringvliet en de Oude 
Maas een vijandelijke vloot zou kunnen opstomen. Bovendien zijn er twee kwetsbare havens: Den 
Briel en de belangrijke marinehaven Hellevoetsluis. Deze problemen werden gecombineerd aangepakt, 
want in 1818 wordt de 'Stelling van de monden der Maas en van het Haringvliet' opgericht. Met te 
inunderen polders en batterijen op de accessen zou een vijand die probeerde te landen, kunnen worden 
bestreden. Daarbij zijn de twee kustbatterijen bij het 'Steenen Baak' en bij 'De Quack' de twee uiterste 
steunpunten die eiland en havens moeten beschermen. 
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In de loop van de negentiende eeuw worden plannen gemaakt om de vestingwerken van Hellevoetsluis 
te moderniseren. Daar blijft het echter bij. Er wordt alleen een drietal bomvrije kruitmagazijnen 
gebouwd. Na de Vestingwet van 1874 krijgen de plannen meer gestalte. Uiteindelijk start in 1879 een 
omvangrijk project dat voorziet in een algehele verbetering van de vestingwerken en - het meest in het 
oog springend - de aanleg van een grote kustbatterij. Deze moet plaats bieden aan dertien 'getrokken, 
yzeren achterladers' met een kaliber van 24 centimeter. 

Voordat de daadwerkelijke aanleg van het Front I-II kan starten, moet eerst de voorliggende zeedijk 
worden verplaatst. Daarmee is fl. 43.000,- gemoeid. Vervolgens worden de Bastions I en II 
samengevoegd tot het Front I-II. Tezamen met de bouw van een kazerne, een kruit- en 
projectielenmagazijn, alsmede een torpedostation met kanonkazematten (een halve caponnière) gaan 
de kosten van dit deel van het project fl. 283.000,00 bedragen. Tot dit werk behoort ook het complete 
aardewerk en de bouw van 7 schuilplaatsen met nog een schuilplaats op Bastion VIII. 

/lJJIJtPlt" 
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Ten behoeve van de vuurleiding op de kustbatterij bouwt men in 1890 twee meetposten en twee 
batterijposten. Bovendien wordt tussen de posten een telegraafverbinding aangelegd. Hiermee is het 
mogelijk om, door middel van driehoeksmeting in het horizontale vlak, nauwkeurig afstandmetingen te 
verrichten. In 1900-1902 wordt de vuurleiding gemoderniseerd met de bouw van 4 groepsstations en 
13 nissen voor spreekbuisbedienden. Hiermee kunnen in het verticale vlak metingen worden verricht. 

Tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog wordt nog een aantal aanpassingen gedaan, onder 
andere in verband met de plaatsing van snelvuurgeschut en verder gemoderniseerde vuurleiding. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog richt de bezetter de vesting van Hellevoetsluis met de directe 
omgeving in als Stützpunkt XXVIII HM. Daar waar de linkerface en linkerflank van het Front I-II 
elkaar ontmoeten bouwt de Duitse genie een geschutsbunker van het type 612. Met een aantal 
bunkertjes van het type Ringstand 58C (Tobroek), alsmede de nodige loopgraven en 
prikkeldraadversperringen zorgt de bezetter ervoor dat dit deel van de vesting serieus kon worden 
verdedigd. Voor een betere controle op dit gebied sloopt de bezetter tevens nagenoeg alle panden ten 
westen van de vestinghaven. Na de Tweede Wereldoorlog komt de wederopbouw langzaam op gang. 
Gedurende de Koude Oorlog verrijst op het dak van de 612 een luchtwachttoren en houdt de lichte Lua 
er de wacht. 
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Lezing 2 
De heer C. Kortsmit geeft een toelichting op de restauratie van het front I - II 
De restauratie in dit gebied kent een aantal fasen. 
In een eerste fase heeft de herinrichting (alleen grondwerk) plaats gevonden van het deel van 
de Westbeer tot aan de rechterflank van het front I-11. De heer Korsmit heeft zich met deze 
fase niet bemoeid omdat dit alleen grondwerk betrof. 
In 2010 is de restauratie gestart van het front 1-11. In een soort pre fase is de keermuur nabij de 
haven aangepakt door een lokale aannemer die op die manier de kans kreeg om te laten zien 
dat hij capabel was als restauratie aannemer (dat is helaas niet gelukt). 
De eerste fase in de restauratie behelsde de aanpak van een aantal grote objecten: 1 kazerne 
Haerlem, 2 Kruit- en projectielenmagazijn en 3 het Kruitmagazijn uit 1864.De tweede fase 
behelsde de restauratie van het revêtement en het torpeodstation met aanliggende 
kanonkazematten ( caponnière ). De derde fase betrof de aanpak van de kustbatterij met al het 
beton en metselwerk, zoals de geschutsbeddingen, schuilplaatsen, groepsstations en alles dat 

daarbij hoort. 
In een soort van vierde fase is het grondwerk verricht, maar dit werk zat niet in de subsidie. 
Deze fase is feitelijk nog steeds niet gereed omdat het lichtplan nog uitgevoerd moet worden. 
Een bezoeker merkt daar niets van, omdat de werkzaamheden daarvoor nog niet zijn 
aangevangen. 
3P netwerkpartners heeft zich bemoeit met al het beton en metselwerk van het front 1-11. 
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