
Gemeente Voorne aan Zee, woonkern Hellevoetsluis 

Hellevoetsluis is een prachtige stad in Zuid-Holland op het eiland Voorne-Putten. Het ligt aan het 

Haringvliet en vlak bij de Noordzee, een unieke omgeving voor leven op en naast het water.  

Hellevoetsluis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de busverbindingen naar onder andere 

Spijkenisse en Stellendam/Ouddorp en met de auto is het ongeveer 30 minuten vanaf Rotterdam.  

 

De haven van Hellevoetsluis bestaat dit jaar 400 jaar en heeft een belangrijke invloed gehad op de 

ontwikkeling van deze mooie vestingstad. De haven van Hellevoetsluis was een marinebasis tot in de 

19e eeuw en heeft een rijke historie. In deze haven heeft Jan Blanken een indrukwekkend droogdok 

aangelegd en heeft de zilvervloot van Piet Hein gelegen. Het droogdok van Jan Blanken bestaat nog 

steeds en is te bezichtigen in de vesting, waar u ook kunt wandelen tussen de verdedigingswallen en 

langs Kazerne Haerlem.  

De vesting is ook de prachtige locatie van onder andere 

Vestingcode, Vestingdagen en Vestingpop, een jaarlijks 

gratis muziekfestival. Vestingcode is een gratis 

cultuurspektakel met kleine optredens op bijzondere 

locaties in de vesting door talenten uit Hellevoetsluis en 

omgeving. De Vestingdagen is twee dagen durend 

evenement waarbij de vesting volstaat met attracties en 

activiteiten voor jong en oud. Daarnaast zijn er ook nog 

jaarlijkse festiviteiten buiten de vesting zoals de 

lampionnenoptocht en fokveedag.  

Hellevoetsluis ligt aan het Haringvliet en deze ligging biedt 

volop mogelijkheden voor watersport zoals zeilen, 

kitesurfen, golfsurfen, windsurfen, suppen, duiken en zwemmen. Ook zijn er verschillende stranden 

en natuurgebieden in en om Hellevoetsluis waar heel het jaar mooi gewandeld kan worden.  

 

Hellevoetsluis heeft algemene voorzieningen zoals een bibliotheek, bioscoop, kinderboerderij, 

politiebureau, theater, zwembad en meerdere sporthallen waardoor een verscheidenheid aan 

sporten mogelijk is. Er is peuteropvang, een groot aanbod aan basisscholen, en er zijn middelbare 

scholen voor het onderwijs van VMBO tot VWO. Er is een klein winkelcentrum, het Evertsenplein, en 

een groot winkelcentrum, de Struytse Hoeck. De Struytse Hoeck is net opgeknapt en is een plek met 

een gezellige uitstraling, waar je kunt winkelen, elkaar ontmoeten, gezellig een drankje doen of even 

uitrusten op een van de vele zitjes. Parkeren bij de winkelcentra is gratis, net als in de rest van 

Hellevoetsluis.  

 

 

 

Zie de pagina hieronder voor wat foto-ideeën.  

 

 



 

 

 


