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VERDEDIGINGSWERKEN HELLEVOETSLUIS. De historische Nieuw-nederlandse riviervesting, gebouwd om een
Marinehaven, later tevens hoekpunt in de Stelling van de Maasmonden en het Haringvliet, alsmede in het Zuidfront
van de Vesting Holland, begrensd volgens een stippellijn op de bijbehorende kadastrale kaart, get. april 1987,
gewijzigd september 1992, en waarvan de hierna aangegeven samenstellende onderdelen zijn aangeduid op de
bijbehorende situatiekaart, get. april 1987, gewijzigd mei 1994, heeft de volgende kenmerken:
A. Locatie en functie.
De verdedigingswerken zijn aangelegd om een haven met sluis, gesitueerd aan de noordoever van de monding van
het Haringvliet. De primaire functie was van 1665 tot 1957 de bescherming van de Marinehaven met dok, alsmede
de bijbehorende gebouwen c.a. Vanaf het midden van de 19e eeuw vormde de Vesting Hellevoetsluis tevens een
steunpunt in de Stelling van de Monden van de Maas en het Haringvliet (kustverdediging). Gedurende de periode
1922-1940 was de vesting voorts als steunpunt opgenomen in het Zuidfront van de Vesting Holland.
Het oostelijk deel van de vesting werd als vestingwerk opgeheven bij KB van 28 mei 1926, stbl. 156. Het westelijk
deel bij KB van 20 februari 1957, stbl.55.
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B. Bouwjaren en bouwers.
De verdedigingswerken zijn in hun huidige verschijningsvorm voornamelijk aangelegd in de periode 1697-1715.
Enkele elementen van de vesting, zoals die in 1667 werd aangelegd (t.w. de bastions IV en V en de courtine IV-V
met Brielse Poort), werden in het nieuwe ontwerp ingepast. Voor het ontwerp (gedateerd 1695) was
verantwoordelijk kolonel-ingenieur Du Puy de l'Espinasse (overleden in 1695).
Zie overigens de opschriften van de gedenkstenen, vermeld onder monumentnummer 344574 (front I-II) en
monumentnummer 344585 (bastion VIII).
De belangrijkste wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen nadien betreffen:
- De aanleg, in de loop van de 18e eeuw, van katten op de bastions I, II, III, V en VIII (inmiddels geamoveerd).
- De aanleg van een gedekte weg met wapenplaats voor het westfront in de 18e eeuw.
- De bouw van een kruitmagazijn op het bastion V in 1772.
- De bouw van een wachthuis bij de voormalige Briellerpoort in 1823.
- De verruiming van het bastion IV in 1802 ten behoeve van de bouw van het door Jan Blanken Jz ontworpen
droogdok.
- De aanleg van de Lunet ten oosten van de Koopvaardijhaven in 1827-'29 (inmiddels geamoveerd).
- De bouw van een aantal munitiemagazijnen, remises en schuilplaatsen op diverse bastions, alsmede van een
bomvrij logiesgebouw op bastion VI in de jaren 1855-1880.
- De verbouwing van de bastions I en II tot een grote kustbatterij in 1880-'82: het zogenaamde front I-II.
- De bouw van een poterne door de hoofdwal en een caponniere in de saillant van front I-II in 1880-'82.
- De bouw van een bomvrije kazerne en een bomvrij kruit- en projectielenmagazijn op het terreplein van front I-II
in 1880-'82.
- Het vervangen van de Brielse Poort door een open doorgang met wachthuis omstreeks 1880.
- De bouw van enkele meetstations, waarnemingsposten en groepsstations op de bastion I, III en VIII in de jaren
1890-1902.
- De bouw van enkele Duitse verdedigingswerken op het front I-II in de periode 1940-'45, die nog slechts ten dele
resteren.
De aanvullende werken zijn, met uitzondering van de laatstgenoemde voorbereid en uitgevoerd door de Dienst der
Genie of de onder uiteenlopende benamingen daarvoor bestaande diensten of directies der fortificatien.
C. Verschijningsvorm en hoofdonderdelen.
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Onregelmatig zeshoekige gebastionneerde vesting om de Marinehaven met dok, alsmede daarop aansluitende
hoornwerken ter weerszijden van de havenmond (nader aan te duiden als bastions I en VIII); het geheel omgeven
door een hoofdgracht. De vesting is in hoofdzaak aangelegd volgens het Nieuwnederlandse stelsel met een aantal
holgebogen bastionsflanken. De hoofdwal sluit met behulp van de West- en Oostbeer aan op de zeedijk.
De vesting bestaat thans in hoofdzaak uit:
- Een hoofdwal met zes bastions en twee hoornwerken; de bastions III t/m VI zijn normale, de bastions II en VII
zijn onregelmatig van vorm en min of meer vergroeid met de hoornwerken I, resp. VIII; op en achter de hoofdwal
een groot aantal geschutsemplacementen met traversen.
- Een hoofdgracht met een binnen- en buitendijks deel, gescheiden door twee beren.
- Binnen de enceinte bevindt zich een aantal tot de vesting behorende bomvrije gebouwen, alsmede een versterkt
wachthuis bij de Brielse Poort.
- Voor het westfront tussen Westbeer en Haven een gedekte weg met wapenplaats.
Van de vesting zijn de volgende toegangen van belang:
- Aan de rivierzijde de haveningang met ter weerszijden een kade.
- Aan de noordzijde een brug en een coupure door courtine IV-V (de voormalige Brielse Poort).
D. Technische bijzonderheden.
De meest kenmerkende technische bijzonderheden zijn:
- De hoofdwal heeft het oorspronkelijk profiel globaal behouden, i.h.b. de kruinhoogte. Slechts op bastion VII is nog
een goed herkenbare walgang aanwezig. Het buitendijkse deel is, m.u.v. een deel van de rechterface van front I-II,
gerevetteerd. De wal heeft een waterkerende functie vanaf de Westbeer, zuidomgaand tot de Oostbeer.
- De bastions III, IV, V en VI zijn holle aarden bastions; de bastions III en V hebben een holgebogen en een rechte
flank, bastion IV twee rechte flanken en bastion VI twee holgebogen flanken.
Het voormalige hoornwerk I en het voormalige bastion II vormen thans een front I-II. Het voormalige hoornwerk
VIII en het bastion VII lopen in elkaar over. De holgebogen flanken aan de noordzijde van II en VII zijn bewaard
gebleven.
- De open geschutsopstellingen zijn voorzien van traversen en soms van rugdekkingen. De geschutsopstellingen
achter de linkerface van front I-II zijn voorzien van vijf aarden- en zes holtraversen. In de gerevetteerde
borstweringen van de geschutsopstellingen bevinden zich gemetselde munitienissen; in de flanken van een aantal
traversen van het front I-II bevinden zich gemetselde overwelfde nissen voor spreekbuisbedienden.
- De tot de vesting behorende bomvrije gebouwen zijn opgetrokken van zwaar metselwerk (in enkele gevallen
brikkenbeton) en van een zware gronddekking voorzien. De lokalen zijn overwelfd; de tongewelven staan doorgaans
haaks op de buitengevel, de enige gevel, die in het zicht komt. Raam- en deuropeningen zijn veelal van
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ontlastingsbogen voorzien en kunnen geblindeerd worden, d.w.z. worden afgesloten met zware houten of stalen
luiken. Ter weerszijden van de gevel rechte of gebogen, schuin aflopende vleugelmuren tot kering van de
gronddekking. Het door de gronddekking van de bomvrije gebouwen sijpelende regenwater wordt opgevangen op de
gemetselde gewelven; deze zijn zodanig van vorm, dat het water wordt geleid naar de buitenzijde van het gebouw
of naar druipkokers; via die kokers naar ingemetselde reinwaterreservoirs in de kelder of riolen.
M.b.v. handpompen (thans nog aanwezig) kan het water naar behoefte worden opgepompt.
-De voormalige Duitse kanonbunker is van zwaar gewapend beton en bevat, terzijde van de kanonopstelling,
munitienissen.
- De holtraversen zijn grondlichamen, die als traverse functioneren, met daarin langwerpige rechthoekige ruimten,
welke als schuilplaats, tevens munitiemagazijn dienen. De overige bomvrije kleine schuilplaatsen, tevens
munitiemagazijnen, alsmede remises bestaan uit een a twee vierkante of rechthoekige overwelfde ruimten en zijn
opgetrokken uit brikkenbeton.
- De groepsstations zijn van brikkenbeton gemaakte vierkante, overwelfde gebouwtjes, gebouwd op de
gronddekking van de holtraversen, voorzien van een toegang aan de stadszijde en een richtsleuf aan de veldzijde.
In de post bevindt zich een betonnen meettafelvoet t.b.v. de opstelling van meetinstrumenten, welke apart
gefundeerd is op het gewelf van de onderliggende schuilplaats.
- De hoofdgracht heeft de oorspronkelijke vorm en afmeting goeddeels behouden. Zij staat via afsluitbare duikers in
de beide havenkaden (courtine I-VIII) en in de Oostbeer in verbinding met de rivier; bovendien d.m.v. een duiker in
de courtine IV-V door middel van een duiker met de achterliggende polderboezem.
- De beren zijn gemetselde massieve beren met een ongeveer gelijkzijdige driehoekige doorsnede. De bovenkant
ezelsrug ligt op kruinhoogte van de aansluitende zeedijk.
De beren sluiten aan de stadszijde aan op de bekledingsmuren der bastions en zijn bij de aansluiting aan de zeedijk
voorzien van twee vleugelmuren. Op de Oostbeer staat een gemetselde monnik met vierkante doorsnede.
- De bekledingsmuren zijn zware keermuren, globaal reikend tot halverwege kruinhoogte van de wal, afgedekt met
rollagen.
E. Samenstellende onderdelen.
De historische vesting Hellevoetsluis heeft de volgende, samenstellende onderdelen:1. FRONT I-II MET BOMVRIJE
KAZERNE, MAGAZIJNEN, KAZEMATTEN, POTERNE, SCHUILPLAATSEN EN EEN V/M DUITSE KANONBUNKER;zie voor
omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344574.
2. COURTINE II - III, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344575.
3. BASTION III MET WESTBEER, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344576.
4. COURTINE III - IV, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344577.
5. BASTION IV MET REMISE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344578.
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6. COURTINE IV-V MET BRIELLER POORT EN WACHTHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 344579.
7. BASTION V MET KRUITHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344580.
8. COURTINE V-VI, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344581.
9. BASTION VI MET WACHTHUIS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344582.
10. COURTINE VI-VII, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344583.
11. BASTION VII MET OOSTBEER, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344584.
12. BASTION VIII, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 344585.
13. GEDEKTE WEG MET WAPENPLAATS, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer
344586.
NB: De hoornwerken en bastions hebben ook de volgende benamingen gehad:I - West-hoornwerkII HaarlemsbolwerkIII - Koningsbolwerk, Fransbolwerk, MarinebolwerkIV - Hollands bolwerkV - Ridderschapsbolwerk,
RevolutiebolwerkVI - UniebolwerkVII - Rotterdams bolwerkVIII - Oost-hoornwerk.
Hoewel hier en daar delen verloren zijn gegaan of zijn gewijzigd is het geheel, gevormd door een hoofdwal, zes
bastions en twee hoornwerken, een hoofdgracht, twee beren, enkele bomvrije gebouwen, enkele gedeeltelijk
bomvrije geschutsopstellingen, een gedekte weg met wapenplaats alsmede sluiswerken,
- wegens het grotendeels gave karakter als voormalige onregelmatig zeshoekige, vnl. volgens het Nieuwnederlandse
stelsel gebouwde, vesting;
- wegens het gave karakter als riviervesting met een haven en droogdok binnen de omwalling en een m.b.v.
hoornwerken verdedigbare haveningang;
- wegens de unieke opzet van de kustbatterijen op het westelijk front;een goed en gaaf voorbeeld van een
zeventiende-eeuws complex van verdedigingswerken om een marinehaven, hetwelk na negentiende- en twintigsteeeuwse aanpassingen een uitgebreider en meervoudiger functie in het negentiende- en twintigste-eeuwse
verdedigingsstelsel kon blijven vervullen; welk geheel van algemeen belang is op grond van zijn
architectuurhistorische, krijgsgeschiedkundige en oudheidkundige waarde.
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Monumentnummer*: 344574
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Front I-II
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

BY Molenstraat 2a, Hellevoetsluis
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

1655

Hellevoetsluis

A

2005

Hellevoetsluis

A

2456

Hellevoetsluis

A

2778

Hellevoetsluis

A

2779

Hellevoetsluis

A

2961

Hellevoetsluis

A

2045

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
FRONT I-II MET BOMVRIJE KAZERNE, MAGAZIJNEN, KAZEMATTEN, POTERNE, SCHUILPLAATSEN EN EEN V/M
DUITSE KANONBUNKER.
Complex van verdedigingswerken, ontstaan uit hoornwerk I en bastion II, bestaande uit:
- grotendeels gerevetteerde wal;
- achter de facen 11 geschutsopstellingen met munitienissen in de borstweringmuur; voorts 10 nissen voor
spreekbuisbedienden in de taluds der traversen;
- idem tussen en naast die opstellingen 6 holtraversen en 7 voltraversen;
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- achter de rechter (gebogen) flank een geschutsopstelling met traverse en parados;
- achter de rechterflank een klein bomvrij rechthoekig kruitmagazijn met afzonderlijk geventileerde rondgaande
spouw (gebouw p):
- achter de linkerface een groot bomvrij kruit- en projectielenmagazijn, bevattende twee werkruimten en vijf
kruitkamers, waaromheen een rondgaande gang. De binnenwand is voorzien van een aantal afzonderlijk
geventileerde lichtnissen (lantaarnplaatsen), welke alleen vanuit de gang bereikbaar zijn; de kruitkamerzijde is
afgeschermd door een dikke glasplaat. De gronddekking van het gebouw laat slechts de ingang en de gevel der twee
werkruimten in het zicht komen; in die gevel twee deuren en drie te blinderen ramen (gebouw b);
- een bomvrije kazerne achter het front I-II met drie verdiepingen, toegankelijk via een centraal gelegen
trappenhuis. De begane grond en eerste verdieping omvattende elk acht overwelfde ruimten voor legering,
verzorging en berging; de kelderverdieping bevat vijf lokalen. Van het gebouw komt alleen de voorgevel in het
zicht; dit is een vlakke gemetselde gevel, waarin de (inwendige) gewelven zijn doorgezet en herkenbaar zijn. Per
lokaal zijn er een of meer te blinderen raam- en deuropeningen. (gebouw a).
- een bomvrij gebouw in de saillant van front I-II bevattende twee kazematten met munitienissen en (door een
gemetselde oreillon gedekte) schietgaten, een torpedomagazijn en een poterne. Deze verschaft toegang tot het
gebouw vanaf het terreplein (gebouw c);
- Op drie holtraversen een groepsstation.
- voorliggende gracht ter breedte van:
- aan de zuidzijde pl.m. 15 meter;
- aan de zuidwestzijde pl.m. 30 meter, naar het noordwesten oplopend tot pl.m. 70 meter;
- aan de westzijde pl.m. 40 meter
- in de bekledingsmuur aan de rivierzijde ingemetseld een natuurstenen in reliëf gebeeldhouwde gedenksteen met
opschrift:AUSPICIO ETCURADDIACHEERT et IOH MEERMANREIP LANDIA CONSILIARAMPLISSI
MCNAVICMBELEICRECEPTACLORETIMCENTIBUSCA TARACTISMUNIMENEIRMATANUROQUE CXCLXANNOCD
Beeldhouwer: D. Drifculptet te Amsterdam
vertaling: onder opzicht en bestuur van de heren Iac. Haeften en Joh. Meerman, gecommitteerde raden van de
Hollandse Republiek zijn deze batterijen hierbij gebouwd en met een muur versterkt tot een veilige bergplaats van
de oorlogschepen en onder hetzelfde toezicht de grote sluizen alhier onlangs vernieuwd en hersteld in het jaar 1699;
- in de bekledingsmuur aan de havenzijde een (recent vernieuwde) duikersluis.
-voorts op het zuidelijk deel van dit complexdeel een voormalige Duitse kanonbunker (gebouw K).
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Fort
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Monumentnummer*: 344575
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Courtine II-III
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Molenstraat

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AH

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2456

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
COURTINE II-III. Lichtgebogen gerevetteerde wal met: - midden achter de wal twee geschutsopstellingen met drie
traversen;
- voorliggende gracht ter breedte van:
- in het midden pl.m. 60 meter
- nabij de flanken pl.m. 75 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Omwalling

Courtine
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Monumentnummer*: 344576
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Bastion III
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Molenstraat

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AH

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2696

HELLEVOETSLUIS

A

2389

HELLEVOETSLUIS

A

2456

HELLEVOETSLUIS

A

2726

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BASTION III MET WESTBEER. Bastion met:
- holgebogen, teruggetrokken, gerevetteerde linkerflank en rechte rechterflank;
- gerevetteerde linkerface;
- een kleine schuilplaats, tevens munitiemagazijn; links en rechts daarvan een open geschutsopstelling met traverse;
- voor de saillant de Westbeer ter lengte van pl.m. 47 meter;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 40 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Bastion
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Monumentnummer*: 344577
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Courtine III-IV
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Molenstraat

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AH

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2389

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
COURTINE III-IV. Rechte wal met:
- twee geschutsopstellingen met drie traversen nabij bastion III;
- voorliggende gracht ter breedte van: in het midden pl.m. 60 meter; nabij de flanken pl.m. 70 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Omwalling

Courtine
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Monumentnummer*: 344578
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Bastion IV
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Hellevoetsluis

bij droogdok

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2389

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BASTION IV MET REMISE. Bastion met rechte flanken en voorts:
- achter de saillant een dubbele remise (gebouw r);
- achter de linkerflank een geschutsopstelling met traversen en een parados;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 30 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Bastion
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Monumentnummer*: 344579
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Courtine IV-V
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Opzoomerlaan

126

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AP

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2389

Hellevoetsluis

A

2966

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
COURTINE IV-V MET BRIELLER POORT EN WACHTHUIS. Rechte wal met:
- nabij het midden een recent vernieuwde duikersluis (voorheen inundatiesluis);
- nabij bastion V een open doorgang door de wal, geflankeerd door keermuren (voorheen Brieller Poort); aan stadsen veldzijde aansluitende vleugelmuren;
- nabij de doorgang aan de Opzoomerlaan 126 een gemetseld rechthoekig wachthuis uit 1823, voorzien van met
pannen gedekt schilddak waarop hoekschoorstenen; aan de voorzijde een open arcadenrij op eenvoudige
gemetselde pijlers (gebouw II);
- voorliggende gracht ter breedte van:
- nabij bastion IV pl.m. 70 meter;
- nabij bastion V pl.m. 55 meter.
Dit complexdeel wordt v.w.b. perceel nr 2257 aan de zuidzijde begrensd door een lijn evenwijdig aan de noordgrens

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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van het perceel op een afstand van 115 meter van die noordgrens.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Omwalling

Courtine
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Monumentnummer*: 344580
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Bastion V
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Opzoomerlaan

126

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AP

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2610

HELLEVOETSLUIS

A

1515

HELLEVOETSLUIS

A

1654

HELLEVOETSLUIS

A

2271

HELLEVOETSLUIS

A

2737

HELLEVOETSLUIS

A

1275

HELLEVOETSLUIS

A

2736

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BASTION V MET KRUITHUIS. Bastion met:
- rechte linkerflank;
- holgebogen, teruggetrokken rechterflank;
- op het terreplein een gemetseld vierkant kruithuis, uit 1772 voorzien van kruisgewelf; daaroverheen een hoog,
met leien gedekt schilddak; voorts een te blinderen deur en twee kleine raamopeningen; voor de ingang een
vierkant portaal met een met leien gedekt zadeldak en te blinderen deur (gebouw q);
- nabij de saillant een schuilplaats met munitiemagazijn (gebouw m);

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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- voorliggende gracht ter breedte van plm. 30.
Dit complexdeel wordt v.w.b. perceel nr 1515 begrensd door een lijn evenwijdig aan de westgrens van dat perceel
op een afstand van 25 meter van die westgrens.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Bastion
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Monumentnummer*: 344581
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Courtine V-VI
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Opzoomerlaan

126

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AP

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2610

HELLEVOETSLUIS

A

1275

HELLEVOETSLUIS

A

2449

HELLEVOETSLUIS

A

2448

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
COURTINE V-VI. Lichtgebogen wal met:
- voorliggende gracht ter breedte van:
- in het midden pl.m. 50 meter;
- nabij de flanken pl.m. 70 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Omwalling

Courtine
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Monumentnummer*: 344582
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Bastion VI
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Opzoomerlaan

126

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AP

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2610

HELLEVOETSLUIS

A

1275

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BASTION VI MET WACHTHUIS. Bastion met:
- holgebogen, teruggetrokken flanken;
- op het terreplein gemetseld bomvrij wachthuis met drie overwelfde lokalen, een zware gronddekking en te
blinderen raam- en deuropeningen (gebouw s);
- om het wachthuis een afzonderlijke wal ter hoogte van het wachthuis, die het wachthuis aan drie zijden (noord,
west en zuid) omgeeft;
- achter de flanken een geschutsopstelling met traversen en een parados;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 30 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Bastion
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Monumentnummer*: 344583
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Courtine VI-VII
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Gallasplein

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AB

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2610

HELLEVOETSLUIS

A

1275

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
COURTINE VI-VII. Lichtgebogen wal met:
- voorliggende gracht ter breedte van:
- in het midden pl.m. 50 meter
- nabij de flanken pl.m.70 meter.
Dit complexdeel wordt, v.w.b. perceel nr 2272, aan de stadszijde begrensd door een lijn evenwijdig aan de
oostgrens ter plaatse op een afstand van 25 meter van die oostgrens.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Omwalling

Courtine
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Monumentnummer*: 344584
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Bastion VII
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Gallasplein

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AB

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2840

HELLEVOETSLUIS

A

1275

HELLEVOETSLUIS

A

2610

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
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BASTION MET OOSTBEER. Bastion met:
- holgebogen, teruggetrokken linkerflank;
- achter die flank een geschutsopstelling met traversen en parados;
- een gerevetteerde rechterface welke - nagenoeg loodrecht - direct aansluit op de linkerface van bastion VIII;
- achter de rechterface een kleine schuilplaats, tevens munitiemagezijn;
- rechts daarvan een geschutsopstelling met traversen;
- voor de saillant de Oostbeer ter lengte van pl.m. 43 meter; daarin een recent vernieuwde duikersluis (voorheen
inundatiesluis); op de beer een gemetselde monnik;
- voorliggende gracht ter breedte van pl.m. 30 meter.
Dit complexdeel wordt aan de stadszijde begrensd door de grenzen met de percelen 957, 1299, 370, 1277 en 2030.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Bastion
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Monumentnummer*: 344585
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Bastion VIII
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Oostkade

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

3221 AJ

Hellevoetsluis

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2837

HELLEVOETSLUIS

A

2839

HELLEVOETSLUIS

A

2840

HELLEVOETSLUIS

A

2098

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
BASTION VIII. Bastion met:
- Gerevetteerde facen;
- In de bekledingsmuur aan de rivierzijde ingemetseld een natuurstenen in reliëf gebeeldhouwde gedenksteen met
opschrift:auspicDDCurisDiddickxAc Laur BackerCOSS REIP HOLL CONCILMOLES MAEC AOGUSTASTATIONSECUR
FORT AMPLISSMERCENTPROEUCTOBELLANT RECEPINCHOATA ANNO MDCLXXXXVIBeeldhouwer:D. Drifculptet te
Amsterdam.
vertaling:Onder opzicht en bestuur van de heren Did. Dicken en Laurens Bakker gecommitteerde raden der Staten
van Holland is dit grote werk schietgevaarte of grote batterij tot een veilige reede voor deze grote zeehaven ten
dienst der koopvaardij, begonnen in het jaar 1696.
- In de bekledingsmuur aan de havenzijde een (recent vernieuwde) duikersluis.
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- voorliggende gracht ter breedte van:
- aan de oostzijde pl.m. 35 meter;
- aan de zuidzijde pl.m. 12 meter.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Fort, vesting en -onderdelen

Bastion
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Monumentnummer*: 344586
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 december 1994

Kadaster deel/nr:

14190/18

Monumentnaam**
Gedekte weg
Complexnummer

Complexnaam

344573

Vesting Hellevoetsluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

Zuid-Holland

Locatienaam

Locatieomschrijving

Hellevoetsluis

Bij nieuwe Zeedijk, Gedekte weg met wapenplaats

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

HELLEVOETSLUIS

A

2779

HELLEVOETSLUIS

A

2777

HELLEVOETSLUIS

A

2045

HELLEVOETSLUIS

A

2248

HELLEVOETSLUIS

A

2004

HELLEVOETSLUIS

A

2005

HELLEVOETSLUIS

A

2778

Appartement

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
GEDEKTE WEG MET WAPENPLAATS. Dijklichaam tussen het westelijk havenhoofd en de Westbeer met wapenplaats
tegenover het midden van courtine II-III. Tussen kruin en vestinggracht een gedekte weg halverwege kruinhoogte.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Verdedigingswerken en militaire gebouwen

Omwalling

Wapenplaats
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