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Samenvatting

Het plangebied ligt in een zone dat vroeger tot in de Romeinse tijd tot het veengebied 

gerekend werd. In de periode tot en met de middeleeuwen steeds kwam het ook 

meer en meer onder zee invloeden te staan om uiteindelijk bij het ontstaan van het 

Marsdiep en de (huidige) Waddenzee in de late middeleeuwen te overstromen. Oudere 

bewoningsresten zijn hierdoor verspoeld en geërodeerd. Wat tegenwoordig het 

zuidelijk deel van Texel is, is verworden tot een dynamisch wadlandschap met steeds 

verschuivende en eroderende zandplaten. Pas in de nieuwe tijd is via inpoldering en 

versteviging van de kust(duinen) het eiland weer uitgebreid naar de huidige omvang.  

Het plangebied wordt gekenmerkt door een naar het zuiden uitbreidende duingebied 

met een daarvoor liggende zandplaat. De hier aanwezige archeologische waarden 

zullen te koppelen zijn aan scheepsvaart of van na de inpoldering. De bodem en 

geomorfologie van het plangebied bestaat uit wad- en duinafzettingen.

Direct ten noorden van de Mokbaai, grenzend aan het plangebied, heeft in de late 

middeleeuwen waarschijnlijk een landingsplaats of haven(tje) gelegen voordat 

de kustlijn richting het zuiden opschoof. Directe sporen worden niet binnen het 

plangebied verwacht, maar aanverwante waarden zoals scheepswrakken etc. kunnen 

niet uitgesloten worden. De Mokbaai zelf is in de 18e eeuw één van de redes van Texel 

geweest. Bekend is dat bij met name de Rede van Texel bij diverse stormen schepen 

vergaan zijn. Of dit in de Mokbaai ook het geval is geweest is onbekend, maar dit kan 

niet uitgesloten worden. Eind 18e eeuw is deze baai echter al verzand en niet meer in 

gebruik als rede. Verwacht wordt dat door de verzanding eventuele scheepswrakken 

goed bewaard zijn. In de 20e eeuw is echter een deel van de Mokbaai uitgebaggerd 

voor een bassin van watervliegtuigen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit voor 

gedeeltelijke of grootschalige verstoring gezorgd heeft.

Het kazerneterrein is gelegen op een stuifdijk, die waarschijnlijk in de 18e eeuw 

aangelegd is na het verzanden van het Spanjaardsgat. Op het uiteinde van de 

stuifdijk is op historische kaarten van eind 19e , begin 20e eeuw een haringtrekkershut 

aangegeven. Het kazerneterrein zelf is vanaf 1917 ingericht. Ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog is op de landtong een geschutstelling aanwezig. Tijdens de oorlog word 

de basis uitgebreid en diverse verdedigende maatregelen getroffen. Restanten hiervan 

kunnen in de ondergrond aanwezig zijn.

Het huidige oefenterrein bestaat uit een zandplaat die pas in de 20e eeuw zijn huidige 

vorm gekregen heeft. In de ondergrond kunnen wrakken aanwezig zijn, iets dat uit 

enkele waarnemingen bevestigd wordt. Niet uitgesloten is dat er nog resten van de 

geïmproviseerde obstakels van de Vorstrandsperre van tijdens de Duitse bezetting 

aanwezig zijn.  In de loop van de 20e eeuw het duingebied naar het zuiden uitgebreid. 

Twee kunstmatige meertjes zijn middels dijken na WO 2 aangelegd.

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt in het kazerneterrein geen 

vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht voor archeologische resten van voor de 20e eeuw. Archeologisch 

vervolgonderzoek wordt wel aanbevolen voor de gebieden met een archeologische 

verwachting uit de periode vanaf de inrichting als vliegkamp, begin 20e eeuw tot en 

met de Tweede Wereld Oorlog (figuur 2.23).  Ondanks het bestaan van kaarten is de 

mate van intactheid en het feitelijke gebruik van het militaire terrein grotendeels als 

onbekend te beschouwen. Het vastleggen van de structuren, inclusief het verzamelen 
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van mobilia die een beeld geven van het gebruik is essentieel. Wijze vervolgonder-

zoek dient bepaald te worden aan de hand van de omvang en diepte en aard van een 

bodemverstorende ingreep. Geadviseerd wordt om bodemverstorende ingrepen buiten 

de contouren van de jaren 80 en/of 90 gebouwen actief archeologisch te begeleiden. 

Voor het overige deel van het plangebied (de Mokbaaien het Oefenterrein) wordt 

geen direct vervolgonderzoek aanbevolen. Regulier inventariserend archeologisch 

onderzoek is over het algemeen niet geschikt om puntlocaties zoals scheepswrakken 

(voor zover niet al bekend) op te sporen. Wel dientmen  bij beperkte of kleinere 

(water)bodemverstorende werkzaamheden alert te zijn op de mogelijkheid van 

aanwezige wrakken. Hiertoe dient een protocol opgesteld te worden hoe om te 

gaan met potentiële toevalsvondsten en uitvoerders alert te laten zijn hierop. 

Bij grootschalige ingrepen en/of aanleg van lijn elementen wordt geadviseerd bij 

uitvoering een  archeologisch onderzoek in de vorm van een extensieve begeleiding 

uit te laten voeren. Hieronder wordt verstaan dat archeologisch onderzoek bij melding 

van aantreffen resten in combinatie met  regelmatige inspecties bij ontgravingen 

om eventuele scheepswrakken of onderdelen daarvan tijdig op te merken en te 

registreren. Indien een scheepswrak aangetroffen wordt dient contact met het 

bevoegd gezag opgenomen te worden over de te nemen vervolgstappen.

Ondanks dat het bureauonderzoek met alle zorgvuldigheid is opgesteld is niet 

uitgesloten dat er onverhoopt toch archeologische resten aanwezig blijken te zijn. 

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische 

resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 en 5.11 van de 

Erfgoedwet melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Texel een formeel 

besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In het kader van potentieel grootschalige werkzaamheden ten behoeve van onderhoud 

en/of nieuwbouw van gebouwen en infrastructuur op terreinen van defensie heeft 

het ministerie van Defensie opdracht gegeven aan het Rijksvastgoedbedrijf om de 

archeologische waarden op een aantal Defensieterreinen in kaart te brengen. Dit om 

bij toekomstige planvorming hiermee in een vroeg stadium rekening mee te kunnen 

houden. Archol heeft in kader hiervan opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gekregen 

om voor acht defensieterreinen in West-Nederland een bureauonderzoek uit te 

voeren. Het voorliggende rapport is opgesteld voor de Joost Dourleinkazerne en het 

bijbehorende oefenterrein, gelegen aan Mokweg 18, Den hoorn, gemeente Texel.

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis hiervan volgt een advies over 

de noodzaak van vervolgonderzoek. 

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het complex van de Joost Dourleinkazerne en het bijbehorende oefenterrein 

zijn gelegen aan de Mokweg, nr. 18, Den Hoorn, gemeente Texel. Het gaat om 

een gebouwencomplex aan het einde van de Mokweg gelegen in de duinen. Het 

oefenterrein is gelegen in en ten zuiden van deze duinen en op een strandplaat 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied, groen omkaderd het 
oefenterrein, rood omkaderd het kazerne 
terrein (bron: Top25 Kadaster).
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied op de luchtfoto 
van 2018, groen omkaderd het oefenterrein, 
rood omkaderd het kazerne terrein (bron 
luchtfoto: PDOK 2018).

Figuur 1.3 
Situering kazerneterrein op de luchtfoto van 
2018, rood omkaderd (bron luchtfoto: PDOK 
2018).
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bij het zeegat. Het gehele terrein beslaat een oppervlak van ongeveer 900 ha. Het 

kazerne-terrein is circa 0,65 ha groot en is bebouwd met kazernegebouwen, sportveld, 

haventje en bijbehorende infrastructuur. 

Er is op moment van schrijven nog geen concrete planvorming voor ontwikkelingen 

binnen het terrein.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wetten regelen de omgang met 

het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem 

wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen 

waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch 

vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied 

waardevolle vindplaatsen kunnen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages.

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. Het 

bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA) 4.1, protocol 4002.

Archol heeft van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen om bureauonderzoe-

ken voor acht defensieterreinen op te stellen. De militaire waarden vanaf circa 1850 

zijn door A.V.A.J. Bosman van Military Legacy beschreven. De resultaten worden in 

aparte rapporten gerapporteerd. Het voorliggende rapport is opgesteld voor de Joost 

Dourlein kazerne en het bijbehorende oefenterrein, gelegen op Texel.



10 Joost dourleinkazerne, Mokweg 18

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: 09B50 Joost Dourleinkazerne

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766173100

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Sint Jacobsstraat 16
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T.a.v. Iris Kaihatu
Iris.Kaihatu@rijksoverheid.nl

Bevoegd gezag: Gemeente Texel
Postbus 200
Van Kinsbergenstraat 85f
1790 AE Den Burg

Adviseur bevoegd gezag: Archeologie West-Friesland
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
archeologie@hoorn.nl 
t.a.v. Mw. C.M. Soonius/M.H. Bartels
c.soonius@hoorn.nl / mbartels@texel.nl

Uitvoerder: Archol bv

Periode van uitvoering veldwerk: n.v.t. 

Rapport gereed: 23-7-2020

Versie 2.1 

Status:  Definitief

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Texel

Plaats: Den Hoorn

Toponiem: Joost dourleinkazerne, Mokweg 18. 

Coördinaten gebied: 112158 / 557063 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 900 ha 

Huidig grondgebruik: Kazerneterrein, haven, oefenterrein.

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Noord-Holland

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding, methodiek en beleidskader

2.1.1 Methodiek

De gemeente Texel heeft in 2013 een gemeentelijke verwachtingen- en beleidskaart 

op laten stellen.1 Met deze kaart en achterliggende stukken heeft de gemeente Texel 

invulling gegeven aan een eigen gemeentelijk archeologiebeleid. Deze stukken vormen 

de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend 

onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van aanvullende literatuur en van 

historisch kaartmateriaal. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het 

samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is 

uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 

4002.

2.1.2 Gemeentelijke beleid en ruimtelijke Ordening

De gemeente Texel heeft in 2013 de archeologische beleidskaart en achterliggende 

nota uit 2007 laten actualiseren.2 Hierin is een archeologische beleidskaart 

opgenomen (figuur 2.1). Dit vormt de basis voor de vertaling van het archeologie 

beleid naar de bestemmingsplannen. Op de beleidskaart val het plangebied binnen 

in een zone met beleidscategorie 5 (lage verwachting) en 6 (geen verwachting). De 

Mokbaai is aangegeven als maritiem aandachtsgebied. Tevens ligt het binnen het 

bestemmingsplan “Reparatieplan buitengebied Texel” vastgesteld op 2018-10-17, een 

aanpassing op het Bestemmingsplan “Buitengebied Texel 2013”. Voor het plangebied 

zijn geen verplichtingen bij Ruimtelijke Ordening-procedures zoals bestemmingsplan-

wijzigingen en (Omgevings)vergunningen voor archeologisch onderzoek opgenomen. 

Alleen bij ingrepen die de ingrepen M.E.R.-plichtig zijn, geldt wel een onderzoeksplicht 

conform de gebruikelijk Archeologische MonumentenZorg-cyclus (AMZ).

2.2 Landschappelijk kader3

Texel kent een gecompliceerde geologische ondergrond. Het eiland ligt in het 

waddengebied en bevat landschappelijke kenmerken van het duingebied, het 

pleistoceen zandgebied en het holoceen zeekleigebied. Het centrale pleistocene deel 

van Texel (rondom Den Burg en Den Hoorn) maakte deel uit van het Fries-Drents 

plateau. Dit complex van stuwwallen is ontstaan tijdens het Saalien, de voorlaatste 

ijstijd. Het overgebleven deel van de stuwwal op Texel vormde een geheel met het 

restant van de stuwwal dat in Wieringen nog aanwezig is. De stuwwal is ontstaan 

aan de rand van een ijstongbekken van de uit het noordoosten oprukkende ijsmassa. 

Doordat in een latere fase deze stuwwal onder het verder oprukkende ijs kwam te 

liggen, is een deel direct weer in het ijs opgenomen en geërodeerd. Het resterende 

deel is bedekt met een dikke laag keileem dat zich aan de onderkant van het ijs 

vormde. De zo gevormde ‘keileembult’ is nog goed zichtbaar in het reliëf op Texel. 

1  Hessing, Klerks & Weerheijm 2013.
2  Hessing, Klerks & Weerheijm 2013 en Kerkhoven & Klerks 2007.
3  Overgenomen uit Hessing, Klerks & weerheim 2013 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor de 

onderzoekslocatie.
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Ten zuiden van Den burg is de top bij het oppervlak gelegen op 15 m + NAP, bij Den 

Hoorn is een tweede top op coirca 6 m + NAP.  Tijdens de volgende ijstijd (Weichselien) 

bereikte het ijs Nederland niet. In het door de zeer koude omstandigheden ontstane 

poolwoestijnachtige klimaat werden in Nederland dikke pakketten dekzand (formatie 

van Boxtel) door de wind afgezet.4

Tijdens het Holoceen steeg de zeespiegel en daarmee ook het grondwaterniveau 

waardoor de omgeving steeds verder vernatte en zich veenmoerassen (formatie van 

Nieuwkoop) begonnen te vormen in wat nu de Waddenzee en het IJsselmeer is. Pas 

na de Romeinse tijd vond op grotere schaal erosie plaats van de veenmoerassen en 

later ook de pleistocene zandgebieden en ontstond ten Oosten van het latere eiland 

de Waddenzee.  Pas met het ontstaan van het Marsdiep in de late middeleeuwen werd 

Texel afgesneden van West-Friesland en werd het een eiland. Bij het zet zuidelijke 

deel van Texel is het pleistocene oppervlak voor minimaal 4 meter geërodeerd. Het 

pakket aan holocene afzettingen dat aan het oppervlak ligt is ter plaatse van het 

plangebied meer dan 4 meter dik.5

Terwijl erosie de veenmoerassen en onderliggende dekzanden aantastte vormde zich 

aan de westkant van Texel door zandaanvoer via de zee de nog steeds aanwezige 

strandwallen. De oudste van deze strandwallen liggen landinwaarts van de jongere 

4  Heteren et. al. 2006, blz.21-22.
5  Manders, Brenk, Kosian 2014, blz. 55-57

Archeologische waarden en verwachting 
(onder water)

Lage archeologische verwachting
Gematigde archeologische verwachting

Archeologische waarden en verwachting

Hoge archeologische verwachtingHoge archeologische verwachting

Maritiem aandachtsgebied

Categorie 2

LEGENDA

Gemeentegrens Texel

Categorie 1

Categorie 3
categorie 4
Categorie 5
Categorie 6

Figuur 2.1 
Uitsnede archeologische beleidskaart 
Gemeente Texel met groen omkaderd het 
oefenterrein, rood omkaderd het kazerne 
terrein. Blauw gearceerd het maritiem 
aandachtsgebied (bron:  Hessing, Klerks & 
Weerheijm, 2013)
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duinen in het westen. Door zee en windwerking kon het zand verstuiven en ontstonden 

de duinen. De zogenoemde Oude duinen vormen nog steeds de kern van de 

Waddeneilanden. Recentere verstuivingen en zand-aanvoer hebben geleid tot het 

ontstaan van nieuwe duinen, de zogenoemde Jonge Duinen.6 De jonge duinen liggen 

direct langs de kust. De duinvormende processen van accumulatie en erosie zijn hier 

nog steeds actief. De oude duinen liggen verder landinwaarts en liggen op een oudere 

strandwal. Het reliëf hier is minder uitgesproken dan de zeer reliëfrijke jonge duinen. 

In de ongestoorde delen van het oude duingebied hebben zich podzolen kunnen 

vormen. Strandwallen, oude en jonge duinen worden tot laagpakket van Zandvoort of 

laagpakket van Schoorl (formatie van Naaldwijk) gerekend.

Tijdens verschillende fasen van erosie werd ook het grootste deel van het veenmoeras 

aan de zuidkant van Texel opgeruimd of bedekt met zeeklei. De veelal zandige kleien 

die hierbij afgezet werden behoren tot de Formatie van Naaldwijk. Met de vorming van 

het Marsdiep bereikte de erosie door mariene processen een hoogtepunt in de vroege 

en volle middeleeuwen. Vanaf de 15e eeuw worden dijken aangelegd  zoals de polder 

Binnenkuil ten noorden het plangebied.7 Mede hierdoor is het oppervlak van het eiland 

sinds deze periode weer gegroeid. Erosie door mariene processen vond echter ook nog 

steeds plaats aan de Noordzeekust-zijde. Aan het einde van de middeleeuwen en begin 

nieuwe tijd vertoond Texel aan de zuidwestzijde een bult die door erosie vanuit zee 

langzaam afkalft en richting de zuidzijde van het eiland verplaatst.8

Een andere oorzaak van land aangroei zijn opschuivende of migrerende zandplaten. 

Deze zijn in eerste instantie gescheiden van het eiland middels een geul. Door de 

geul is er in eerste instantie nog erosie langs de kust, maar door het steeds verder 

richting het eiland opschuivende zandplaten wordt de geul verlaten/inactief. De 

zandplaat vormt daarna een bron van sedimentatie langs de inmiddels verbrede 

kust. Door (pioniers)vegatatie al dan niet geholpen mensen middels beplanting of 

hekwerken wordt zand gevangen en gestabiliseerd. Hierdoor ontstaat een nieuwe 

rij “Jonge” duinen voor de bestaande. Zo zijn er aan de zuidzijde van Texel meerdere 

duinenrijen aangegroeid (figuur 2.2). De Mokbaai zelf is waarschijnlijk een restant van 

de 16e en 17e eeuwse vaargeul Het Spanjaardsgat. Deze liep vanaf de westzijde om 

de toenmalige zuidelijk punt van Texel en was tot in het laatste kwart van de 17e eeuw 

bevaarbaar voor de grotere VOC en oorlogsschepen. In het begin van de 18e eeuw 

verzande de geul totdat  rond 1732 de geul ook niet bevaarbaar was voor de kleinere 

vissersschepen. De huidige zandplaat De Hors is een restant van de oorspronkelijke 

zandplaat die door migratie aan Texel is vastgegroeid.9 Ten zuidwesten van Texel is 

tegenwoordig de zandplaat Noorderhaaks gelegen. Niet uitgesloten is dat deze zich in 

de toekomst verschuifd richting Texel waardoor het eiland zich weer verder aangroeit.

Dit proces is goed zichtbaar op het historisch kaartmateriaal uit circa 1815 (zie 

hieronder). In circa 200 jaar later strekken de duinen bijna een kilometer verder naar 

het zuiden.

Het zuidelijke oefenterrein bestaat op de geomorfologische kaart (figuur 2.3)  uit 

een mariene strandvlakte (code 2M78ys) en ingesloten strandvlakte (code 2M76ysV) 

ter hoogte van de (ondergelopen) Horspolders. Verder zijn er kustduinen met 

bijbehorende vlakten en laagten (4L53) aanwezig. Direct langs de kust zijn welvingen 

in de zandplaten aanwezig (3L76s). Op geomorfologische kaart is het terrein van de 

kazerne zelf niet gekarteerd maar kan geëxtrapoleerd worden dat deze op de grens 

tussen strandvlakte en de kustduinen ligt.

6  Berendsen et.al 2019, blz. 327-352
7  Heteren et al. 2006,blz. 25
8  Heteren et al. Blz. 27.
9  Heteren et al. 2006, blz. 28 & figuur 5.
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Op bodemkaart (figuur 2.4) zijn binnen het plangebied zijn kalkhoudende 

vlakvaaggronden van matig fijn zand (Zn50A) en van grof zand (Zn30A). Deze zijn met 

name aanwezig binnen de strandvlaktes. Kalkhoudende duinvaagronden van matig fijn 

zand en ontkalkte top (Zd20Ab) zijn in het kustduingebied aanwezig.

In het dinoloket zijn binnen het onderzoeksgebied meerdere boringen opgenomen. 

De aanwezige boringen bevestigen het globale beeld van verschillende zandpakketten 

behorende bij de formatie van Naaldwijk, maar bevatten verder geen relevante 

aanvullingen of verfijning op het bovenstaande beeld.

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat er een groot 

reliëfverschil is binnen het plangebied (figuur 2.5). De zuidelijke strandvlakte van het 

oefenterrein is gelegen rond de 1,10 tot 1,30 m + NAP. De top van de duinen reiken 

tot ongeveer 4 m + NAP. De bedijkingen van Horspolders bedragen circa 9 tot 11 m + 

NAP. De maaiveldhoogten bij het Kazerneterrein zalf light op circa 3,50 m + NAP. De 

Mokweg zelf is richting de kazerne aflopend van een meter of 9 naar 4,00 m + NAP 

bij de Kazerne. Dit is mede te verklaren doordat dit een oude (stuif)dijk met kade is 

geweest.

Figuur 2.2 
Projectie van historische kustlijnen op huidige 
duinen rijen met datering. De (stippel)lijnen 
met jaartallen geven de ligging aan van de 
kust. Het aangroeien van de zuidzijde van het 
eiland is te volgen in de huidige duinenrijen 
(Bron Heteren et. al 2006, fig. 3)
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terrein

12C1  Hoge kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

13C1  Hoge kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

2M32 Zeeboezemvlakte

2M40  Ingesloten strandvlakte (+/- vervlakte duinen)

2M41  Strandvlakte, zandplaat of slik (+/- duinen)

2M48  Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie

2M49  Afgegraven/geegaliseerde duinen/strandwallen

3L11  Welvingen in zandplaten (met duinvorming)

3L24  Welvingen in getijaanwassen

3L7   Lage kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

4H13  Zeestrandglooiing

4L7   Lage kustduinen + bijbehorende vlakten/laagten

Bebouwing

D1 Lage dijk

D2 Middenhoge dijk

Water

Legenda

Figuur 2.3 
Geomorfologische kaart met groen omkaderd 
het oefenterrein, rood omkaderd het kazerne 
terrein (bron: Alterra).
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waardenkaart

Op de Archeologische Verwachtingen Beleidskaart Texel van de gemeente Texel is voor 

het hele gemeentelijk grondgebied aangegeven waar wel en waar geen archeologische 

vindplaatsen verwacht worden, en wat dat betekent voor de eisen die de gemeente 

stelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Volgens de Monumentenwet is archeologie aan 

de orde bij bodemingrepen van 100 m2 en meer. Gemeenten krijgen echter wel de 

mogelijkheid om daarvan af te wijken, op basis van 

de plaatselijke situatie en in het belang van de archeologische monumentenzorg. 

Met de Archeologische Beleidskaart Texel maakt de gemeente Texel gebruik van 

deze wettelijke ruimte. De huidige beleidskaart en de onderliggende verwachtingen-

kaart zijn opgesteld in 2013 en 2007 respectievelijk. Het gemeentelijk grondgebied is 

Figuur 2.4 
Bodemkaart met groen omkaderd het 
oefenterrein, rood omkaderd het kazerne 
terrein (bron: Alterra).
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daarvoor onderverdeeld in zes landbodem en drie onderwater verwachtingscatego-

rieën: gebieden met (een wettelijk beschermde) archeologische waarde, drie gebieden 

met een archeologische verwachtingswaarde en een categorie voor de gebieden zonde 

archeologische (verwachtings)waarde. In de toelichting is gemotiveerd hoe deze zones 

tot stand zijn gekomen, welke informatie daarvoor is gebruikt en welke keuzes zijn 

gemaakt.10 

Het kazerneterrein en het oefenterrein vallen op de gemeentelijke verwachtingen-

kaart in een gebied met categorie 5 (Lage verwachting) en 6 (geen archeologische 

verwachting). Dit is gebaseerd de geomorfologische ligging van (ingesloten) 

strandvlakten, hoge kustduinen, stuifdijk etc. (lage verwachting) en de ligging van 

grotere waterpartijen en geërodeerde stukken land of afgegraven/ontgronde gebieden 

(geen verwachting). De Mokbaai is aangegeven als maritiem aandachtgebied vanwege 

de mogelijke aanwezigheid van scheepswrakken uit met name de 18e eeuw.

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) en Provinciale 
Waardenkaarten

Binnen het plangebied liggen geen AMK-terreinen. Het dichtstbijzijnde AMK terrein 

(AMK monumentnr. 1313) is twee kilometer ten noorden gelegen en betreft de locatie 

van de laat middeleeuwse nederzetting Den Hoorn. Het betreft een terrein van zeer 

hoge archeologische waarde dat ook als archeologisch rijksmonument geregistreerd is 

(monumentnr. 46061).  

10  Op het moment van schrijven wordt gewerkt aan nieuwe versie van de gemeentelijke verwachtingen en be-
leidskaart. De huidige vastgestelde kaarten zijn sterk achterhaald wat betreft waarnemingen. Verder zijn in-
zichten in de geomorlogische geschiedenis aangevuld en deels gewijzigd. Persoonlijke mededeling van dhr. 
Dr. M. Bartels, d.d. 25 maart 2020. Deze aanvullende gegevens zijn in dit hoofdstuk waar relevant verwerkt.
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Figuur 2.5 
Uitsnede uit het AHN  met groen omkaderd 
het oefenterrein, rood omkaderd het kazerne 
terrein (bron: AHN).
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2.3.3 Archis gegevens 

Archeologische onderzoeken
Het plangebied valt binnen de onderzoeksgebieden van drie bureauonderzoeken. Twee 

bureauonderzoeken (zaak id. 2475630100 en 277464100 zijn uitgevoerd ten behoeve 

van inventarisatie van wrakken in de Waddenzee (zie hieronder). 

Een derde bureauonderzoek is ook gericht op de Waddenzee (zaakid. 2249446100) 

voor mosselzaadvanginstallaties. Voor het huidige plangebied zijn verder geen 

relevante archeologische waarden vermeldt.

Buiten het plangebied zijn er enkele onderzoeksmeldingen in de directe omgeving: 

Aan de andere zijde van de Mokbaai staan meerdere onderzoeken vermeldt. Ten 

oosten van de kazerne aan de andere zijde van de Mokbaai is een bureauonderzoek 

(zaakid. 2174918100) uitgevoerd ten behoeve van de renovatie van de haven. Hierbij is 

vastgesteld dat binnen het onderzochte gebied met name resten van na de inpoldering 

1848 nog te verwachten zijn. Oudere resten werden door de ligging in het (verspoelde) 

veengebied niet verwacht.

Van een bureauonderzoek gelegen ten noorden van het plangebied (zaakid. 

2475477100) zijn geen resultaten bekend. Voor een dijkversterkingstracé zijn enkele 

locaties nader onderzocht met booronderzoeken (zaakid. 2229228100). Nabij het 

huidige plangebied is echter geen tracé onderzocht.

Figuur 2.6 
Uitsnede archeologische waardenkaart 
Gemeente Texel met groen omkaderd het 
oefenterrein, rood omkaderd het kazerne ter-
rein (bron: Hessing, Klerks & Weerheijm 2013).
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Vondstmeldingen11

Binnen het onderzoeksgebied is één vondstmelding/waarneming bekend. Het 

betreft enkele “in situ” liggende stukken ongedateerd hout van een scheepswrak. De 

vondstlocatie ligt in de huidige duinen.

Ten noorden van de Mokbaai zijn aanwijzingen, onder andere bestaande uit 

muntvondsten, voor een haven/landingsplaats in de 13e-15e eeuw. Mogelijk is dit 

dezelfde of een directe voorloper van de landingsplaats die op een kaart uit de 16e 

eeuw is afbeeld (figuur 2.8).

In de directe omgeving van het plangebied zijn meerdere onder vondstlocaties in de 

Noordzee bekend. Deze zijn allen te koppelen aan scheepswrakken c.q. verspoelde 

onderdelen van een nabijgelegen scheepswrak. In de database MaSS zijn diverse 

bronnen (vondslocaties van de RCE, Wrakkenregister van de Dienst der Hydrografie 

en Sonarreg92 van Rijkswaterstaat gecombineerd).12 Uitputtend is deze database niet 

maar geeft wel een indruk van wat voor soort archeologische resten verwacht kan 

worden.13 

MaSS scheepswrakken In de omgeving van het oefenterrein zijn in zee enkele wrakken 

bekend. Meest relevante is een ten westen gelegen wrak van het linieschip “Wapen 

van Reygersbergh” (vondstmelding 2965827100 en 2946581100). Vlakbij is ook een 

(sub)recente stalen zee-tjalk gelegen (vondstmelding 4638752100). Ten zuiden van het 

oefenterrein is een houten ezelshoofd uit de nieuwe tijd aangespoeld (vondstmelding).

De zandplaat Noorderhaaks, gelegen ten westen van Texel en het onderzoeksge-

bied verplaatst zich op natuurlijke wijze. Door de zeestromen en bij stormen komen 

regelmatig wrakken en wrakdelen bloot te liggen en/of verspoeld. Op basis van deze 

meldingen is duidelijk dat er waarschijnlijk veel meer wrakken en aanverwante in de 

directe omgeving en onder het zand in en bij het plangebied aanwezig zijn dan nu 

bekend zijn. Een voorbeeld hiervan is een recente vondst van een oud wagenwiel bij 

Paal 4 aan de zuidzijde van De Hors bij het huidige plangebied.14

Op Texel zelf zijn in een zone op ruim in kilometer naar het noorden veel meer 

vondstmeldingen uit alle perioden bekend. Al deze meldingen liggen binnen het deel 

van Texel dat niet door erosie aangetast is. Het plangebied ligt in de zone dat in de 

late middeleeuwen en nieuwe tijd opnieuw ingepolderd dan wel aangegroeid is. Dat 

verklaart waarom er praktisch geen meldingen op in de directe omgeving bekend zijn.

2.3.4 Regionale Bewoningsgeschiedenis en historische gegevens plan-
gebied15 

De oudste aanwijzingen voor bewoning op/in de omgeving van Texel dateren uit het 

paleolithicum. Dit zijn echter losse vondsten waarschijnlijk afkomstig van buitendijkse 

zandwinningsputten bij Texel. Uit het late paleolithicum zijn naast 

11  Dhr. Dr. M. Bartels heeft telefonisch en per mail, 25 maart 2020, aanvullende informatie verstrekt en aange-
geven dat de informatie in systemen zoals Archis en MASS  de stand van zaken van enkele jaren geleden 
weergeeft. Ook zijn er zeer regelmatig nieuwe meldingen. Op de zandplaten in en bij het plangebied komen 
regelmatig nieuwe vondsten tevoorschijn. Dit rapport bevat daarom een incompleet overzicht van de 
vondstmeldingen. De vermeldde vondstmeldingen dienen daarom, naast als daadwerkelijke locatie met 
archeologische waarden, ook als indicatief gezien te worden voor de aard van de meldingen die bekend zijn 
en nog te verwachten zijn in het plangebied en omgeving.

12  https://mass.cultureelerfgoed.nl/
13  De stalen zee-tjalk uit midden tot late nieuwe tijd ook gelegen vlakbij de “Wapen van Reygersbergh” is 

bijvoorbeeld niet vermeldt in de database, maar wel in Archis III.
14  Persoonlijke mededeling dhr. Dr. M. Bartels, 25 maart 2020.
15  Overgenomen uit Hessing, Klerks & weerheim 2013 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor 

de onderzoekslocatie.
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vondstmateriaal ook enkele vindplaatsen, waarschijnlijk tijdelijke jachtkampen bekend. 

Uit het mesolithicum zijn enkele haardplaatsen bekend. Al deze vindplaatsen zijn 

aangetroffen bij en nabij de Beatrixlaan bij Den Burg.

Uit het neolithicum en de vroege bronstijd zijn geen vindplaatsen bekend. Op basis van 

archeologisch onderzoek zijn is duidelijk dat Texel waarschijnlijk intensief bewoond 

was, maar dat zich als gevolg van het steeds verder stijgende vernatting en daarmee 

opschuivende veengebied dat zich dit in de (inmiddels deels verdwenen, Oude) duin 

zone en dekzand concentreerde.

De ijzertijd en Romeinse tijd kenmerkt zich door in eerste instantie een toename van 

bewoning, als gevolg van verbeterde ontwatering van het omliggende veengebied. Als 

de vernatting later opnieuw opgang komt worden de lager gelegen gebieden opnieuw 

verlaten.

In de vroege middeleeuwen zet de vernatting door en concentreert de bewoning zich 

op- de hoger gelegen dekzandruggen en dekzandkopjes. Waar nodig worden deze 

opgehoogd. Landbouwareaal wordt in de loop van de tijd middels bemesting in feite 

ook opgehoogd. Hierdoor vormen zich esdekken. In tegenstelling tot de esdekken van 
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Figuur 2.7 
Archis waarnemingen (oranje stippen) en 
onderzoeken (blauwe lijnen) met groen 
omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd 
het kazerne terrein (Bron: RCE).
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bijvoorbeeld Brabant die in de laat en met name post middeleeuws zijn, kan de basis 

van de esdekken op Texel teruggaan tot in de IJzertijd.  In de 7e eeuw na Chr. Wordt 

bij Den Burg een ringwal burcht aangelegd. In de 14e eeuw is deze door een nieuwe 

wal en omgrachting vervangen. In Den Burg is in dezelfde periode een bakstenen 

huis voor de graaf gebouwd. In de 9e eeuw zijn reeds 4 kerken gesticht: in Oosterend, 

de Waal, Den Burg en De Westen. De houten kerken zijn in de 11e of 12e vervangen 

door tufstenen varianten. In de 14e eeuw is ook het vissersdorp Den Hoorn gesticht 

(AMK-terrein 1313, Rijksmonument 46061). Tijdens de Hoekse en Kabaljouwse twisten 

wordt het oorspronkelijke dorp in 1398 vernietigd en vervolgens dieper landinwaarts 

op de huidige locatie herbouwd.16 Ten zuiden/zuidoosten van het dorp begonnen de 

kwelders en lagen de resten van het veengebied. In de 15e eeuw worden hier de eerste 

polders aangelegd zoals Binnenkuil en Buitenkuil.17 Verder naar het zuiden ontstaat het 

Marsdiep waardoor Texel van West-Friesland afgesneden wordt. In de 16e eeuw zijn er 

plannen om meer polders aan te leggen. Ten oosten van het plagebied zijn op de eind 

16e eeuwse kaarten een polder met de benaming Nieuw bedijkt land aangegeven.18

De nieuwe tijd wordt met name echter ook gekenmerkt door de scheepsvaart en de 

VOC. Bij Texel lag de Rede van Texel waar schepen van/naar de Zuiderzee/Amsterdam 

konden afmeren. Ook was het een periode waarin middels bedijking en inpoldering 

land gewonnen werd en het oppervlak van Texel weer groeide. Zo werd ook het 

plangebied langzaam teruggewonnen. In de 18e eeuw was de baai de Mok ook wel de 

Kom geheten, waar het plangebied aan ligt, ontstaan en werd hier een tweede rede 

gevestigd. Een derde rede ’t Horntje kwam direct ten oosten van de Mok, en vormt de 

huidige veerhaven.

In een restant van de vaargeul Het Spanjaardsgat, de huidige Mokbaai wordt rond 

1700 een tweede rede gevestigd. Deze begon al in 1774 te verzanden waardoor alleen 

nog kleinere schepen konden aanmeren. In de periode dat de rede vol in gebruik was 

hebben waarschijnlijk regelmatig honderden schepen per jaar voor anker gelegen. 

Berekend is dat bij de drie redes gezamenlijk jaarlijks twee tot drie duizend schepen 

lagen.19 Bij stormen en soms door ongelukken vergingen met enige regelmaat 

schepen. Bekend is dat bij de Rede van Texel in 1660 111 schepen in één storm vergaan 

zijn. Deze komen dan ook (deels) voor op het overzicht van de MaSS. Voor de Mokbaai 

zelf zijn echter geen wrakken bekend. Verwacht wordt echter dat deze er wel zijn maar, 

als gevolg van de verzanding afgedekt zijn met een dik pakket zandig sediment.

Ten zuidwesten van de Mokbaai vormt zich in de 18e en 19e eeuw een steeds grotere 

zandplaat en een duinenrij. Direct langs de Mokbaai is in de 19e eeuw een stuifdijk 

aanwezig. Een stuifdijk is aangelegd door het plaatsen van matten en hekwerk die 

het zand moesten vangen en vasthouden. Hierop wordt de latere Mokweg aangelegd.  

Op de stuifdijk en enkele bebouwingen zoals een licht en een haringtrekkershut na 

is begin 20ste eeuw geen bebouwing aanwezig. In 1917 wordt een Marinevliegkamp 

met haventje voor watervliegtuigen ingericht (zie hieronder). In de baai lijkt daarvoor 

een toegang en een ronde ligplaats uitgebaggerd te zijn. Na de tweede wereldoorlog 

worden enkele delen in het duingebied ingedijkt, zoals de Kelderhuispolder en 

de Kreefte polder, en later onder water gezet (de Horssemeren). Het duingebied 

verplaatst zich in de loop van de tijd steeds verder naar het zuiden en vormen 

tegenwoordig onderdeel van Nationaal Park Duinen van Texel. 

16  Schoorl, 1976, p. 21-25
17  Heteren et al, 2006, blz. 25.
18  Kaart van Langendijck uit 1595.
19  Citaat P. Kleij, 1991, Onderwaterarcheologie rond Texel. Een schatkamer onder de zeespiegel, Oudeschild, 

geciteerd in Hessing, Klerks & Weerheijm 2013, p. 27
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2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Het historisch kaartmateriaal laat voor de nieuwe tijd de bovenstaande geschetste 

ontwikkeling zien. In de 16e eeuw is een redelijk accurate kaart en impressie gegeven 

in kader van een polderingsplan van Jan van Scorel (figuur 2.8). Te zien is hierop dat ten 

zuiden van de Den Hoorn, ter hoogte van de latere Mokbaai een ligplaats voor kleine 

boten, waarschijnlijk vissersschepen, aanwezig was. Aan het de oostzijde zijn enkele 

bakens aangegeven die ook op latere kaarten aanwezig zijn. Op het strand zijn vissers 

weergeven die bezig zijn met binnenhalen van visnetten. 20  Op een waarschijnlijk 

iets latere kaart van 1595 zijn de polders en dijken ten oosten van het plangebied 

aangegeven. Het plangebied zelf is niet goed te herkennen en ligt deels voor de kust.21 

Op navigatiekaarten uit de 17e eeuw is de globale situatie aangegeven. Op basis van de 

plaatsen lijkt het plangebied op de kaart van Hendick Doncker uit 1670 buitendijks te 

liggen in een gebied dat aan de noordzijde net aan (mogelijk) duinen en waarschijnlijk 

strandplaten. Daartussen is het Spanjaardsgat nog aanwezig (figuur 2.9).

Op kaarten daterende rond 1712 van onder andere Jacob Keyser is de situatie 

veranderd (figuur 2.10). Op deze kaart is het Spanjaardsgat al geen actieve geul 

meer (ook aangegeven door een opmerking op de kaart). Op deze kaart is de 

Mok aangegeven bij een baken of vuurtoren met de naam Caep. Een zandbank is 

aangegeven met Laankant. 

Op basis van later kaartmateriaal (zie hieronder) is duidelijk zichtbaar de Mok(baai) 

geen echte zuidelijke kade/dijk of zelfs duinrand had. Er is sprake van een redelijk 

vloeiend zandplaten en geulen complex zonder duidelijke begrenzing.

Op de navigatiekaart van Johannes van Keulen en Zoonen, ca. 1782, wordt de 

situatie in meer detail weergegeven (figuur 2.11). Behalve verschillende zandplaten 

aan de zuidzijde van Texel is ook een strook aangegeven aan de zuidwestzijde waar 

Helmgras geplant is. Waarschijnlijk om erosie tegen te gaan en zand vast te leggen. 

De vuurtoren/baken De Caap is ook op deze kaart aangegeven. Het plangebied 

ligt in een zone met vaargeulen en zandplaten (en dus een strook met helmgras). 

Direct aan de noordoostzijde is een duinenrij met mogelijk een gebouwtje. Achter 

de noordelijke duinenrij is een niet bevaarbaar gebied aangegeven waar in de eerste 

helft 19e eeuw de Prins Hendrik Polder aangelegd zal worden. Waarschijnlijk vormt 

de strook met helmgras de zuidelijke oever van de latere Mokbaai. Op latere kaarten 

is deze als een stuifdijk aangegeven. Op de kadastrale kaart uit de periode 1811-1832 

is alleen de baai de Mokbaai duidelijk aangegeven. Het verzamelplan geeft op duinen 

aan de noordelijke rand van het plangebied geen inrichtingen of perceleringen weer. 

Waarschijnlijk was er sprake van een zandvlakte genaamde de Hors.

Op de militaire kaarten die in de loop van de 19e verschijnen is aan de zuidzijde van 

de Mokbaai een stuifdijk aangegeven. Hierop is een Haringtrekkershut en licht, later 

een baken aanwezig. De vuurtoren/baken De Caap is niet meer aangegeven. Op 

kaartmateriaal van de 20e eeuw is bassin en het haventje voor de watervliegtuigen 

aangegeven (figuur 2.13). De Haringtrekkershut is dan verdwenen. Bebouwing van 

de kazerne is pas vanaf 1937 aangegeven op het kaartmateriaal. In de jaren na WO 2 

worden delen zoals eerder beschreven ingepolderd, deels als meer ingericht en breiden 

de duinen zich steeds verder naar het zuiden uit.

20  Schoorl, 1976.
21  Kaart van Langendijck uit 1595, niet afgebeeld.
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Figuur 2.8 
Uitsnede van een niet gedateerde kaart, waarschijnlijk uit de tweede helft 16e eeuw, behorende bij de plannen van Jan van Scorel. Opsteller/schilder 
is mogelijk Jan van Scorel zelf. Het noorden is links gelegen (Bron: Schoorl 1976). 

Figuur 2.9 
Pas caart van de Zuyder-Zee Texel, ende Vlie-stroom, als mede ‘t Amelander gat t’Amsterdam, by Hendrick Doncker, inde Nieuw brugh steegh in ‘t 
Stuurmans gereedschap,  ca. 1670. Globale ligging plangebied in de rode cirkel. Het noorden is links gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam).
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Figuur 2.10 
Texel, en Flie Stroom By eygen herhaelde pylingen en lange ondervindinge mitsgaders uyt mondeling verslag en aanwysinge van verschyde ervarene 
lootsluyden ontworpen en ter nedergesteld door N. Witsen Cons. Amst. in het jaer MDCCXII ; alles gelegd na de wysing der hedendaegze compassen, 
welke bevonden zijn genoegsaem een streck Noordwestering te hebben ; Jacob Keyser, 1712. Globale ligging plangebied in de rode cirkel. Het noor-
den is rechts gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.11 
Nieuwe pas-kaart van Texel en den Horst, Amsterdam by Iohannes van Keulen en Zoonen, ca. 1782, Globale ligging plangebied in het rode kader. 
Het noorden is rechts gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam).
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Figuur 2.12 
Het plangebied geprojecteerd op het verzamelplan van de Kadasterale kaart (Minuutplan) uit de periode 1811-1832. Het noorden is rechtsgelegen 
(bron: RCE).
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Figuur 2.13 
Het plangebied geprojecteerd op de 
topografische kaart van 1920, met groen 
omkaderd het oefenterrein, rood omka-
derd het kazerne terrein (bron: Kadaster).
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2.3.6 Militaire geschiedenis 1850 en later

A.V.A.J. Bosman

Op 21  augustus 1917 werd Marinevliegkamp De Mok in gebruik genomen als 

vliegkamp voor watervliegtuigen. Het was de eerste basis van de enkele dagen 

daarvoor opgerichte Marine Luchtvaartdienst (MLD). Het personeel van de MLD werd 

op vliegbasis Soesterberg opgeleid tot vlieger en voltooiden daarna hun watervliegop-

leiding op De Mok. Deze mannen werden vooral opgeleid voor inzet in Nederlandsch-

Indië Al snel bleek De Mok niet zo geschikt voor de landing van andere vliegtuigen en 

verhuisde het vliegkamp naar het net geopende vliegveld De Kooy in Den Helder. De 

basis bestond uit enkele hangars, onderkomens voor manschappen en kader, munitie-

opslagplaatsen, een sleephelling en een steiger waaraan de watervliegtuigen konden 

aanmeren (figuur 2.14 en 2.15).

In de meidagen van 1940 liggen hier twee secties van de 1e compagnie, 3e bataljon 

van het 45e Regiment Infanterie (1-III-45 R.I. figuur 2.16). Een derde sectie ligt verder 

naar het noordwesten, nabij een batterij van de Kustartillerie (1 BT 12 l. 40), bestaande 

uit twee dubbelkanons en een kanon met schootsbereik van 20 km. De dubbelkanons 

waren eigenlijk bedoeld voor in aanbouw zijnde schepen. De Twee secties van 45 

R.I. en een sectie mortieren (45 C.Mr.) waren ter verdediging van het vliegkamp. 

Dit werd op het oostelijke uiteinde van de landtong tegen luchtaanvallen verdedigd 

door een Marinebatterij van twee kanons van 7,5 cm en vier mitrailleurs van 40 mm. 

Hiervoor zijn geïmproviseerde opstellingen gemaakt, overigens geldt dit ook voor de 

opstellingen van 45 R.I. Al op de eerste oorlogsdag in mei zijn door militairen en ca. 100 

burgers zo’n 1500 door puntdraad verbonden palen geplaatst op de zandplaat nabij 

De Mok. Ook is als eerste door hen een schuilloopgraaf gegraven om zich in te kunnen 

verschansen tijdens een luchtaanval. De versperring zou vijandelijke landingen moeten 

verhinderen.

Ondanks de inzet van de luchtafweer is op 11 en 12 mei 1940 toch elf van de 23 

vliegtuigen vernield op De Mok. Twee van de watervliegtuigen van De Mok gaan op het 

strand van Scheveningen verloren. Twee bemanningsleden komen om. Op De Mok zelf 

zullen gedurende de meidagen geen gesneuvelden te betreuren zijn. De vliegkamp-

commandant is op 13 mei naar Amsterdam overgeplaatst om een ander commando op 

Figuur 2.14 
Ansichtkaart met de inrichting van vliegkamp 
de Mok uit 1934 (Bron: collectie Military 
Legacy, Dordrecht).
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Figuur 2.15 
Ansichtkaart uit 1928 met de aangemeerde 
(en één vertrekkend) watervliegtuigen in 
de haven bij het vliegkamp (Bron: collectie 
Military Legacy, Dordrecht).

Figuur 2.16 
Situatie 10 mei 1940 met aanwezige leger-
eenheden (Bron: Siersema & Nierstrasz, 1960)
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zich te nemen. De dag erna werd om 16.00 uur het bevel van de commandant Stelling 

Den Helder (C.-Stg.Hd.) ontvangen om het vliegkamp te vernielen en onbruikbaar te 

maken. De vernielingsploeg bracht tevoren geplaatste bommen tot ontploffing. Nadat 

dit succesvol was uitgevoerd werd al het personeel naar Den Burg gezonden, om daar 

verdedigende stellingen in te nemen. Echter kort hierop werd het bevel gegeven de 

wapens neer te leggen aangezien Nederland had gecapituleerd. 

De Duitsers troffen bij binnenkomst op 21 mei 1940 wel een vernielde, maar 

niet geheel verwoeste basis aan. Zo was de noordelijke van de drie hangars wel 

beschadigd, maar was nog voldoende intact om weer in gebruik te nemen. Wel was het 

kazernegebouw in vlammen opgegaan Er zijn vliegtuigen in de hangar gestald, zoals 

het lichte verkenningstoestel Fieseler Fi 156 Storch. Daarnaast heeft een  Dornier Do24 

vliegboot gebruik gemaakt van de Mokbaai. Hiervoor zijn toen wel vier gekapseisde 

Nederlandse watervliegtuigen gelicht. De drijvers hiervan waren op 10 en 11 mei 

tijdens Duitse luchtaanvallen lek geschoten.

Het eerder door de Nederlandse luchtafweer gebruikte schiereiland heeft een 

vergelijkbare inrichting behouden. Op een stafkaart staan hier bijvoorbeeld twee 

batterijen (de 4e en 7e) van de Marine-Flak-Abteilung 808 aangeduid. Tevens is 

het westelijk deel afgegrendeld door een mijnenveld, waar zowel antipersoneel 

(Schützenminen) als antitankmijnen (Tellerminen) liggen volgens dezelfde kaart. Op 

een andere kaart wordt melding gemaakt van de 3e batterij (Dijkstra 2016b, 95). 

Bovendien is op die kaart een aanduiding gegeven van de locaties van de vuurleiding 

(Leitstand) en de afzonderlijke vier geschutsopstellingen er omheen (figuur 2.17). Het 

hele complex krijgt de naam Marine-Flak-Batterie ‘De Mok’ – Stützpunkt XII M.  Deze 

batterij was in eerste instantie uitgerust met drie stukken 8,8 cm Flak die in veldopstel-

lingen stonden. De nabij-verdediging werd uitgevoerd met twee stukken 2 cm Flak en 

enkele mitrailleurs op luchtdoelaffuit. De bemanning hiervoor werd ondergebracht in 

de nog staande Nederlandse onderkomens en de munitie kon opgeslagen worden in 

een bestaande betonnen opslag. In 1941 bestond de eenheid uit twee officieren, 20 

onderofficieren en 150 manschappen, en zal uitgroeien tot in totaal 192 man. In 1942 

worden twee nieuwe munitiebunkers lijkend op type VF7a gebouwd, aangezien de 

Nederlandse opslag te ver van de batterij ligt. Ook wordt dan de Leitstand gebouwd, 

en een nieuw onderkomen voor de manschappen (figuur 2.19). Dat laatste is opvallend 

aangezien het midden in de batterij lag. Mogelijk heeft de beperkte ruimte op het 

schiereiland hier een rol bij gespeeld. In totaal zijn er 53 bouwwerken gepland, deels 

in beton, deels in veldversterkingen. Het geschut wordt op een gegeven moment 

vervangen. Er worden dan vier 10,5 cm S.K.C./32 vuurmonden geplaatst (figuur 2.18). 

Deze staan in gecamoufleerde stalen koepels. Het is dan ook duidelijk dat bij intensief 

gebruik van de batterij de cordiet-dampen als een smog blijven hangen. Dit belemmert 

de meetapparatuur om het vuur te leiden in ernstige mate. Omwille hiervan wordt een 

Figuur 2.17 
Kaart met schematische inrichting van Duitse 
verdediging van de landtong en vliegkamp de 
Mok (scan uit Dijkstra, P., 2016b).
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tweede Leitstand gebouwd op een bunker die op het Luftwaffemodel Fl184 lijkt. Deze 

kwam enkele honderden meters ten westen van de batterij te staan. Het was voorzien 

van een Dreiwag-Küste-Kommandogerät in een afgesloten koepel, mogelijk met een 

Kleinkog en een DeTe-Gerät.  Hierna is er tot aan de bevrijding in 1945 weinig aan de 

batterij gewijzigd.

De geallieerden hadden wel belangstelling voor de basis, maar vooral in het begin 

van de oorlog. Tussen mei 1940 en november 1941 worden hier 30 bombardementen 

uitgevoerd, met wisselend succes. Het gebruik van de basis door de Duitsers werd 

daarna als te gering beschouwd. Zoals hierboven al aangegeven waren er twee 

toestellen gestald door de Duitse Seenotdienst, die drenkelingen uit de Noordzee kon 

oppikken. De Dornier Do24 zal overigens in vlammen opgaan bij een luchtaanval op 8 

juli 1943. Hierbij wordt ook één van de aanvallende Britse Mustangs geraakt, waarbij 

de piloot E.W. Skirrow om het leven komt. Na deze actie wordt het Seenotkommando 

Texel opgeheven.

Pas op 20 mei 1945 arriveren de Canadezen, ruim nadat Texel begin april nog het 

strijdperk is geweest door de gewapende opstand van de Georgiërs tegen hun vroegere 

Duitse makkers. Die strijd heeft echter De Mok niet bereikt, maar reikte maximaal 

tot aan de lijn Oudeschild-Den Burg-Staatsbos, waarna ze tot 21 april in noordelijke 

richting werden teruggedreven en uiteindelijk verslagen bij de vuurtoren van De 

Cocksdorp. De Mok werd als haven gebruikt voor de aanvoer van Duitse versterkingen, 

die uiteindelijk doorslaggevend waren.

Figuur 2.18 
Marineflakbatterie “de Mok” met links de 
Leistand en rechts een flak (Bron Dijkstra 
2016a).
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Naast De Mok waren op Texel meer verdedigingsinstallaties. Binnen het plangebied 

was op de zandplaat alleen een Vorstrandsperre aanwezig, een “geïmproviseerde” 

barriere bestaande uit obstakels om landingsvaartuigen te belemmeren het strand te 

bereiken (figuur 2.21). Deze barrières konden bestaan uit schuin opstaande houten of 

stalen palen, al dan niet met een betonnen voet, de zogenoemde Höckerhindernisse. 

Andere variatie zijn echter ook mogelijk.

Na de capitulatie in 1945 was De Mok volledig verwoest en werd het vliegkamp niet 

meer opgebouwd, temeer omdat de rol van watervliegtuigen met propellermotoren 

was uitgespeeld. Vanaf 9 juni 1949 wordt de kazerne door het Korps Mariniers gebruikt 

als oefenkamp voor de basistraining van mariniers en specifieke amfibische trainingen, 

en later voor de legering van de Surface Assault & Training Group (SATG). 

Het oefenterrein “Joost Dourlein Kazerne” bestaat nog steeds en omvat de gebieden 

De Hors, Horsduinen en de Mokbaai. Op het zuidpunt van Texel, in totaal circa 900 ha 

groot, waarvan circa 340 ha bestaat uit de brede strandvlakte van De Hors

In het NIMH zijn foto’s van het Kazerneterrein beschikbaar. Een deel van de 

inrichtingen en verbouwingen zijn hierop goed te volgen. Indien de nieuwbouw niet in 

te diepe bouwputten is gefundeerd, dan is er kans dat nog resten van de oudere bouw 

uit de vooroorlogse en de bezettingsperiode nog aanwezig zijn. Opgemerkt moet 

worden dat vanaf de 80e jaren veel van de bebouwing vervangen is door nieuwbouw. 

Direct naast de haven is prakte van een geheel nieuw ingericht terrein in vergelijking 

met de situatie van voor 1980.22 Desondanks zijn ook anno nu zijn er nog enkele 

gebouwen of locaties uit de bezettingstijd herkenbaar. De locaties van alle Duitse 

gebouwen is vastgelegd op een Britse OS kaart. Wellicht dat hier nog funderingsresten 

of uitbraaksporen van over zijn.

22  Zie Bijlage 3A, ruwweg de zone rondom gebouw 36 en 46.

Figuur 2.19 
Plattegrond een Leitstand.



Joost dourleinkazerne, Mokweg 18     31

Figuur 2.20 
Plattegrond van Duitse structuren op de landtong aan de Mok op de Britse OS kaart uit 1943 (Bron Dijkstra 2016a).

Figuur 2.21 
Uitsnede Duitse Stafkaart met daarop aangegeven  met een rode lijn de Vorstrandsperre. In blauw is aan de rechterzijde De Mok aangegeven, met 
direct daarvoor het mijnenveld in geel (Bron: pers. com. M. Bartels).



32 Joost dourleinkazerne, Mokweg 18

2.3.7 Verstoringsinformatie plangebied

Het pleistocene oppervlak is waarschijnlijk grotendeels verstoord door erosie 

met het ontstaan van het Marsdiep. In de nieuwe tijd is er sprake van dynamisch 

waddenlandschap met afkalving en aangroei. Een groot deel van het plangebied 

is pas de afgelopen 300 jaar in de huidige vorm tot stand gekomen. Oudere 

bewoningsniveau’s zijn daarom waarschijnlijk niet aanwezig. In de Mokbaai 

kunnen scheepswrakken van de gelijknamige rede aanwezig zijn onder zandige 

wadafzettingen. De wrakken kunnen echter gedeeltelijk verstoord zijn door het 

gegraven of uitgebaggerde bassin met toegangsgeul voor watervliegtuigen. Op foto’s 

uit deze periode is te zien dat bij eb hier nog water in stond, terwijl de zandplaten 

eromheen drooggevallen zijn (figuur 2.22). Op foto’s uit de jaren dertig (van de 20e 

eeuw) is verder zichtbaar dat de toegangsgeul verbreed is (figuur 2.23). Op infra-

roodbeelden uit 2018 is zijn de resten van het bassin voor de watervliegtuigen nog 

zichtbaar. Ook goed is te zien dat voor toegang van de haven bij de kazerne een 

nieuwe diepere geul gegraven is van ’t Horntje (figuur 2.24). Al deze activiteiten 

hebben waarschijnlijk voor verstoringen gezorgd.

Ook binnen het oefenterrein kunnen wrakken aanwezig zijn. Deze kunnen toegedekt 

zijn met het zand dat sinds de 18e eeuw afgezet is. In de periode daarvoor kan echter 

het ontstaan van het Marsdiep en aanverwante geulen de wrakken middels erosie 

verstoord hebben

Voor de aanleg en stalling van watervliegtuigen en de latere kazerne zijn sinds 

1917 meerdere gebouwen en infrastructuur gerealiseerd. De verstoringsdiepten 

zijn grotendeels onbekend, maar de gebouwen lijken met name uit loodsen en 

dergelijke te bestaan die verder niet onderkelderd of al te diep gefundeerd zijn. De 

huidige inrichting dateert hoofdzakelijk vanaf de jaren 80, 20e eeuw en begin 21e 

eeuw. Hiervan is maar beperkt informatie vrijgegeven. Op basis van luchtfoto’s blijkt 

voor de centrale bebouwing uit 1991/1992 een vlakdekkende bouwput van relatief 

beperkte diepte gegraven te zijn.23 Omdat er geen onderkeldering aanwezig is, is het 

waarschijnlijk dat de bouwput ongeveer een meter diep gereikt heeft. De aanleg van 

de Horssemeren in de 2e helft 20e eeuw heeft mogelijk de ondergrond verstoord. 

Beide kunstmatige meertjes liggen echter in het gebied dat begin 20e eeuw nog tot de 

zandvlakte voor de duinen behoorde. Voor zover bekend is op het oefenterrein in de 

23   Bron: NIHM.

Figuur 2.22 
Luchtfoto uit circa 1937 richting het zuid-
oosten genomen tijdens eb. Duidelijk zicht-
baar is dat het bassin voor de watervlieg-
tuigen en de toegangsvaart diep uitgebag-
gerd zijn t.o.v. de omliggende zandplaten 
(Bron: NIHM).
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Figuur 2.23 
Ongedateerde luchtfoto uit de periode 1920-
1940 richting het noordoosten. De brede toe-
gangsvaart is aan de rechterzijde van de foto 
duidelijk zichtbaar (Bron: NIHM).
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Figuur 2.24 
Infrarood luchtfoto van 2018, met groen 
omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd 
het kazerne terrein. Hoewel minder gepro-
nonceerd zijn nog steeds de contouren 
van het watervliegtuigenbassin zichtbaar. 
Duidelijk herkenbaar is de nieuwe toegangs-
vaart vanaf ’t Horntje (Bron: PDOK).
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duinen nog een betonnen bunker aangelegd dat plaatselijk de ondergrond verstoord 

heeft.

Vanaf de jaren 90 van de 20e eeuw zijn meerdere bodem- en milieukundige 

onderzoeken uitgevoerd. De resultaten zijn via het bodemloket en de Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord geraadpleegd.24 In verschillende onderzochte deelgebieden zijn 

verontreinigingen van brandstof/olie/PAK en asbest aangetroffen. De verontreinigin-

gen waren van dien aard dat maatregelen noodzakelijk waren. Uit de saneringsplan-

nen en evaluaties is gebleken dat binnen het kazerneterrein de verontreinigde grond 

in verschillende perioden afgegraven, afgevoerd en vervangen door schone grond is. 

Minimaal circa 2000 m³ is tot een (aangegeven) ontgravingsdiepten van 0.7 tot 1 m – 

mv gesaneerd.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting 

voor het plangebied opgesteld. Voor het gebied geldt in zijn geheel een lage ver-

wachtingswaarde voor bewoningsresten uit de perioden voor de nieuwe tijd. Dit 

op basis van de bodem- en geofysische geschiedenis van het plangebied. In de 

periode tot en met de middeleeuwen steeds kwam het ook meer en meer onder zee 

invloeden te staan om uiteindelijk bij het ontstaan van het Marsdiep en de (huidige) 

Waddenzee in de late middeleeuwen te overstromen. Oudere bewoningsresten zijn 

hierdoor verspoeld en geërodeerd. Wat tegenwoordig het zuidelijk deel van Texel 

is, is verworden tot een dynamisch wadlandschap met steeds verschuivende en 

eroderende zandplaten. Pas in de nieuwe tijd is via inpoldering en versteviging van 

de kust(duinen) het eiland weer uitgebreid naar de huidige omvang.  Het plangebied 

wordt gekenmerkt door een naar het zuiden uitbreidende zandplaat en duingebied. 

Hier aanwezige archeologische waarden zullen te koppelen zijn aan scheepsvaart of 

van na de inpoldering. De bodem en geomorfologie van het plangebied bestaat uit 

wad- en duinafzettingen.

De Mokbaai is in de 18e eeuw één van de redes van Texel geweest. Bekend is dat bij 

met name de Rede van Texel bij diverse stormen schepen vergaan zijn. Of dit in de 

Mokbaai ook het geval is geweest is onbekend, maar dit kan niet uitgesloten worden. 

Eind 18e eeuw is deze baai echter al verzand en niet meer in gebruik als rede. Verwacht 

wordt dat door de verzanding eventuele scheepswrakken goed bewaard zijn. In de 

20e eeuw is echter een deel van de Mokbaai uitgebaggerd voor een bassin van water-

vliegtuigen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit voor gedeeltelijke of grootschalige 

verstoring gezorgd heeft. Ten noorden van de Mokbaai, grenzend aan het plangebied, 

heeft in de late middeleeuwen waarschijnlijk een landingsplaats of haven(tje) gelegen 

voordat de kustlijn richting het zuiden opschoof. Directe sporen worden niet binnen 

het plangebied verwacht, maar aanverwante waarden zoals scheepswrakken etc. 

kunnen niet uitgesloten worden.

Het kazerneterrein is gelegen op een stuifdijk, die waarschijnlijk in de 18e eeuw 

aangelegd is. Op het uiteinde van de stuifdijk is op historische kaarten van eind 19e , 

begin 20e eeuw een haringtrekkershut aangegeven. Het kazerneterrein zelf is in 1917 

ingericht. Het huidige oefenterrein bestaat uit een zandplaat die pas in de 20e eeuw 

24  De rapporten van de uitvoerende instanties en bedrijven zelf waren niet te raadplegen via het portaal 
van de ODNHN (https://rudnhn.nazca4u.nl/rapportage/). Wel konden samenvattingen en resultaten 
doorgenomen worden.



Joost dourleinkazerne, Mokweg 18     35

zijn huidige vorm gekregen heeft. In de ondergrond kunnen wrakken aanwezig zijn, 

iets dat uit enkele waarnemingen bevestigd wordt. Verder liggen in het kazerneterrein 

diverse (funderingen van) bunkers, geschutsopstellingen, opslagplaatsen en 

loopgraven, al dan niet voorzien van een wandversteviging. Tevens is rekening te 

houden met de aanwezigheid van afvalkuilen waarin materiaal is gedumpt uit de 

gehele periode van het gebruik, dus minstens vanaf 1917 t/m het einde van de Koude 

Oorlog (1991). In de loop van de 20e eeuw is het duingebied naar het zuiden uitgebreid. 

Twee kunstmatige meertjes zijn middels dijken na de Tweede Wereldoorlog aangelegd.

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog is het ter.rein versterkt en verdedigbaar 

gemaakt. Dit heeft verschillende zones opgeleverd waar resten uit deze periode te 

verwachten zijn. Vanwege het sterk veranderde landschap zijn deze hoofdzakelijk als 

zones aangegeven op figuur 2.25.

De gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm weergeven in tabel 

2.1

N

Duits e S tellingen
P re W OII
B ebouwde Zone/Verdediging

Legenda

Archol 

Figuur 2.25 
Verwachtingskaart globale ligging van 
mogelijk te verwachten resten uit de Tweede 
Wereldoorlog. In blauw structuren en bebou-
wing van het Nederlandse leger. In rood 
verdedigingslinies (hekwerk, mijnen) en vlak-
stelling Nazi-Duitsland, in geel het gebied met 
gebouwen en andere structuren volgens de 
Britse OS-dienst (Office of Strategic Services).



36 Joost dourleinkazerne, Mokweg 18

Eigenschap Verwachting

Datering Middeleeuwen tot nieuwe tijd

Complextype Scheepsvaart: wrakken.

Omvang Variërend: afhankelijk van type schip.

Diepteligging Onbekend

Gaafheid en conservering Mogelijk matig tot goed indien niet geërodeerd.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Hout en staal van scheepsonderdelen, mobilia van inrichting/lading

Mogelijke verstoringen Erosie door verschuivende waterwegen.

Datering nieuwe tijd

Complextype Stuifdijk

Omvang Lijn element van ca. 2,5 km lengte.

Diepteligging Oppervlakte/ direct onder het maaiveld

Gaafheid en conservering Intact, mogelijk plaatselijk aangetast door de bodemsaneringen.

Locatie Gelegen bij de Mokweg.

Uiterlijke kenmerken Dijklichaam, met kern van helmgras en matten voor vasthouden van 
zand.

Mogelijke verstoringen Saneringen en bebouwing ter hoogte van kazerneterrein.

Datering nieuwe tijd

Complextype Scheepsvaart: wrakken.

Omvang Variërend: afhankelijk van type schip.

Diepteligging Onbekend

Gaafheid en conservering Mogelijk matig tot goed indien niet geërodeerd.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Hout en staal van scheepsonderdelen, mobilia van inrichting/lading

Mogelijke verstoringen Erosie door verschuivende waterwegen.

Datering nieuwe tijd C / 20e eeuw

Complextype Verdediging: bunkers en loopgraven.

Omvang Variërend: afhankelijk van type gebruik.

Diepteligging Onbekend

Gaafheid en conservering Mogelijk matig tot goed indien niet gesloopt.

Locatie Verspreid over gehele plangebied; m.n. schiereiland

Uiterlijke kenmerken Beton en baksteen, hout, mobilia van gebruik

Mogelijke verstoringen Sloop.

Datering nieuwe tijd C / 20e eeuw

Complextype Verdediging: obstakels.

Omvang Variërend: waarschijnlijk klein.

Diepteligging Onbekend

Gaafheid en conservering Onbekend

Locatie Gelegen op zandplaat de Hors

Uiterlijke kenmerken Beton, ijzer en hout t.b.v. het belemmeren van landingsboten

Mogelijke verstoringen Sloop en verspoeling.

Tabel 2.1 
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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3 Conclusie

3.1 Conclusie

Het plangebied ligt in een zone dat vroeger tot in de Romeinse tijd tot het veengebied 

gerekend werd. In de periode tot en met de middeleeuwen steeds kwam het ook 

meer en meer onder zee invloeden te staan om uiteindelijk bij het ontstaan van het 

Marsdiep en de (huidige) Waddenzee in de late middeleeuwen te overstromen. Oudere 

bewoningsresten zijn hierdoor verspoeld en geërodeerd. Wat tegenwoordig het 

zuidelijk deel van Texel is, is verworden tot een dynamisch wadlandschap met steeds 

verschuivende en eroderende zandplaten. Pas in de nieuwe tijd is via inpoldering en 

versteviging van de kust(duinen) het eiland weer uitgebreid naar de huidige omvang.  

Het plangebied wordt gekenmerkt door een naar het zuiden uitbreidende duingebied 

met een daarvoor liggende zandplaat. De hier aanwezige archeologische waarden 

zullen te koppelen zijn aan scheepsvaart of van na de inpoldering. De bodem en 

geomorfologie van het plangebied bestaat uit wad- en duinafzettingen.

Direct ten noorden van de Mokbaai, grenzend aan het plangebied, heeft in de late 

middeleeuwen waarschijnlijk een landingsplaats of haven(tje) gelegen voordat 

de kustlijn richting het zuiden opschoof. Directe sporen worden niet binnen het 

plangebied verwacht, maar aanverwante waarden zoals scheepswrakken etc. kunnen 

niet uitgesloten worden. De Mokbaai zelf is in de 18e eeuw één van de redes van Texel 

geweest. Bekend is dat bij met name de Rede van Texel bij diverse stormen schepen 

vergaan zijn. Of dit in de Mokbaai ook het geval is geweest is onbekend, maar dit kan 

niet uitgesloten worden. Eind 18e eeuw is deze baai echter al verzand en niet meer in 

gebruik als rede. Verwacht wordt dat door de verzanding eventuele scheepswrakken 

goed bewaard zijn. In de 20e eeuw is echter een deel van de Mokbaai uitgebaggerd 

voor een bassin van watervliegtuigen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit voor 

gedeeltelijke of grootschalige verstoring gezorgd heeft.

Het kazerneterrein is gelegen op een stuifdijk, die waarschijnlijk in de 18e eeuw 

aangelegd is na het verzanden van het Spanjaardsgat. Op het uiteinde van de 

stuifdijk is op historische kaarten van eind 19e , begin 20e eeuw een haringtrekkershut 

aangegeven. Het kazerneterrein zelf is vanaf 1917 ingericht. Ten tijde van de Tweede 

Wereldoorlog is op de landtong een geschutstelling aanwezig. Tijdens de oorlog word 

de basis uitgebreid en diverse verdedigende maatregelen getroffen. Restanten hiervan 

kunnen in de ondergrond aanwezig zijn.

Het huidige oefenterrein bestaat uit een zandplaat die pas in de 20e eeuw zijn huidige 

vorm gekregen heeft. In de ondergrond kunnen wrakken aanwezig zijn, iets dat uit 

enkele waarnemingen bevestigd wordt. Niet uitgesloten is dat er nog resten van de 

geïmproviseerde obstakels van de Vorstrandsperre van tijdens de Duitse bezetting 

aanwezig zijn.  In de loop van de 20e eeuw het duingebied naar het zuiden uitgebreid. 

Twee kunstmatige meertjes zijn middels dijken na WO 2 aangelegd.

3.2 Selectie - advies

Op grond van bovenstaande overwegingen wordt in het kazerneterrein geen 

vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 

noodzakelijk geacht voor archeologische resten van voor de 20e eeuw. Archeologisch 

vervolgonderzoek wordt wel aanbevolen voor de gebieden met een archeologische 
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verwachting uit de periode vanaf de inrichting als vliegkamp, begin 20e eeuw tot en 

met de Tweede Wereld Oorlog (figuur 2.25).  Ondanks het bestaan van kaarten is de 

mate van intactheid en het feitelijke gebruik van het militaire terrein grotendeels als 

onbekend te beschouwen. Het vastleggen van de structuren, inclusief het verzamelen 

van mobilia die een beeld geven van het gebruik is essentieel. Wijze vervolgonder-

zoek dient bepaald te worden aan de hand van de omvang en diepte en aard van een 

bodemverstorende ingreep. Geadviseerd wordt om bodemverstorende ingrepen buiten 

de contouren van de jaren 80 en/of 90 gebouwen actief archeologisch te begeleiden. 

Voor het overige deel van het plangebied (de Mokbaaien het Oefenterrein) wordt 

geen direct vervolgonderzoek aanbevolen. Regulier inventariserend archeologisch 

onderzoek is over het algemeen niet geschikt om puntlocaties zoals scheepswrakken 

(voor zover niet al bekend) op te sporen. Wel dient men bij beperkte of kleinere 

(water)bodemverstorende werkzaamheden alert te zijn op de mogelijkheid van 

aanwezige wrakken. Hiertoe dient een protocol opgesteld te worden hoe om te 

gaan met potentiële toevalsvondsten en uitvoerders alert te laten zijn hierop. 

Bij grootschalige ingrepen en/of aanleg van lijn elementen wordt geadviseerd bij 

uitvoering een  archeologisch onderzoek in de vorm van een extensieve begeleiding 

uit te laten voeren. Hieronder wordt verstaan dat archeologisch onderzoek bij melding 

van aantreffen resten in combinatie met  regelmatige inspecties bij ontgravingen 

om eventuele scheepswrakken of onderdelen daarvan tijdig op te merken en te 

registreren. Indien een scheepswrak aangetroffen wordt dient contact met het 

bevoegd gezag opgenomen te worden over de te nemen vervolgstappen.

Ondanks dat het bureauonderzoek met alle zorgvuldigheid is opgesteld is niet 

uitgesloten dat er onverhoopt toch archeologische resten aanwezig blijken te zijn. 

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische 

resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 en 5.11 van de 

Erfgoedwet melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Texel een formeel 

besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied, groen omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd het 

kazerne terrein (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied op de luchtfoto van 2018, groen omkaderd het 

oefenterrein, rood omkaderd het kazerne terrein (bron luchtfoto: PDOK 2018).

Figuur 1.3 Situering kazerneterrein op de luchtfoto van 2018, rood omkaderd (bron 

luchtfoto: PDOK 2018).

Figuur 2.1 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Texel met groen omkaderd 

het oefenterrein, rood omkaderd het kazerne terrein. Blauw gearceerd het maritiem 

aandachtsgebied (bron:  Hessing, Klerks & Weerheijm, 2013)

Figuur 2.2 Projectie van historische kustlijnen op huidige duinen rijen met datering. De 

(stippel)lijnen met jaartallen geven de ligging aan van de kust. Het aangroeien van de 

zuidzijde van het eiland is te volgen in de huidige duinenrijen (Bron Heteren et. al 2006, 

fig. 3)

Figuur 2.3 Geomorfologische kaart met groen omkaderd het oefenterrein, rood 

omkaderd het kazerne terrein (bron: Alterra).

Figuur 2.4 Bodemkaart met groen omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd het 

kazerne terrein (bron: Alterra).

Figuur 2.5 Uitsnede uit het AHN  met groen omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd 

het kazerne terrein (bron: AHN).

Figuur 2.6 Uitsnede archeologische waardenkaart Gemeente Texel met groen 

omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd het kazerne terrein (bron: Hessing, Klerks 

& Weerheijm 2013).

Figuur 2.7 Archis waarnemingen (oranje stippen) en onderzoeken (blauwe lijnen) met 

groen omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd het kazerne terrein (Bron: RCE).

Figuur 2.8 Uitsnede van een niet gedateerde kaart, waarschijnlijk uit de tweede helft 

16e eeuw, behorende bij de plannen van Jan van Scorel. Opsteller/schilder is mogelijk 

Jan van Scorel zelf. Het noorden is links gelegen (Bron: Schoorl 1976).

Figuur 2.9 Pas caart van de Zuyder-Zee Texel, ende Vlie-stroom, als mede ‘t Amelander 

gat t’Amsterdam, by Hendrick Doncker, inde Nieuw brugh steegh in ‘t Stuurmans 

gereedschap,  ca. 1670. Globale ligging plangebied in de rode cirkel. Het noorden is links 

gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.10 Texel, en Flie Stroom By eygen herhaelde pylingen en lange ondervindinge 

mitsgaders uyt mondeling verslag en aanwysinge van verschyde ervarene lootsluyden 

ontworpen en ter nedergesteld door N. Witsen Cons. Amst. in het jaer MDCCXII ; alles 

gelegd na de wysing der hedendaegze compassen, welke bevonden zijn genoegsaem 

een streck Noordwestering te hebben ; Jacob Keyser, 1712. Globale ligging plangebied 

in de rode cirkel. Het noorden is rechts gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.11 Nieuwe pas-kaart van Texel en den Horst, Amsterdam by Iohannes van 

Keulen en Zoonen, ca. 1782, Globale ligging plangebied in het rode kader. Het noorden 

is rechts gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.12 Het plangebied geprojecteerd op het verzamelplan van de Kadasterale 

kaart (Minuutplan) uit de periode 1811-1832. Het noorden is rechtsgelegen (bron: RCE).

Figuur 2.13 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1920, met 

groen omkaderd het oefenterrein, rood omkaderd het kazerne terrein (bron: Kadaster).

Figuur 2.14 ansichtkaart met de inrichting van vliegkamp de Mok uit 1934 (Bron: 

collectie Military Legacy, Dordrecht).

Figuur 2.15 ansichtkaart uit 1928 met de aangemeerde (en één vertrekkend) watervlieg-

tuigen in de haven bij het vliegkamp (Bron: collectie Military Legacy, Dordrecht).
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Figuur 2.16 Situatie 10 mei 1940 met aanwezige legereenheden (Bron: Siersema & 

Nierstrasz, 1960)

Figuur 2.17 Kaart met schematische inrichting van Duitse verdediging van de landtong 

en vliegkamp de Mok (scan uit Dijkstra, P., 2016b)

Figuur 2.18 Marineflakbatterie “de Mok” met links de Leistand en rechts een flak (Bron 

Dijkstra 2016a)

Figuur 2.19 Plattegrond een Leitstand

Figuur 2.20 Plattegrond van Duitse structuren op de landtong aan de Mok op de Britse 

OS kaart uit 1943 (Bron Dijkstra 2016a)

Figuur 2.21 Uitsnede Duitse Stafkaart met daarop aangegeven  met een rode lijn de 

Vorstrandsperre. In blauw is aan de rechterzijde De Mok aangegeven, met direct 

daarvoor het mijnenveld in geel (Bron: pers. com. M. Bartels)

Figuur 2.22 Luchtfoto uit circa 1937 richting het zuidoosten genomen tijdens eb. 

Duidelijk zichtbaar is dat het bassin voor de watervliegtuigen en de toegangsvaart diep 

uitgebaggerd zijn t.o.v. de omliggende zandplaten (Bron: NIHM).

Figuur 2.23 Ongedateerde luchtfoto uit de periode 1920-1940 richting het 

noordoosten. De brede toegangsvaart is aan de rechterzijde van de foto duidelijk 

zichtbaar (Bron: NIHM)

Figuur 2.24 Infrarood luchtfoto van 2018, met groen omkaderd het oefenterrein, rood 

omkaderd het kazerne terrein. Hoewel minder geprononceerd zijn nog steeds de 

contouren van het watervliegtuigenbassin zichtbaar. Duidelijk herkenbaar is de nieuwe 

toegangsvaart vanaf ’t Horntje (Bron: PDOK).

Figuur 2.25 Verwachtingskaart globale ligging van mogelijk te verwachten resten uit de 

Tweede Wereldoorlog. In blauw structuren en bebouwing van het Nederlandse leger. 

In rood verdedigingslinies (hekwerk, mijnen) en vlakstelling Nazi-Duitsland, in geel 

het gebied met gebouwen en andere structuren volgens de Britse OS-dienst (Office of 

Strategic Services).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting.

 Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen 
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Bijlage 1 Tijdstabel
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Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen

Bron Geraadpleegd Motivatie (wanneer niet gebruikt)

Verplichte bronnen

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Ja

Archis Ja

Historische kaarten Ja

gemeentelijke beleids/verwachtingskaarten 
(indien aanwezig)

Ja

Niet-Verplichte bronnen 
(beredeneerde keuze)

Centraal Monumenten Archief (CMA) Nee Archis is geraadpleegd

Centraal of archeologisch archief (CAA) Nee Archis is geraadpleegd

Cultuur Historische waardenkaart (CHW) Ja Maar geen aanvullende relevante informatie

Bodemkaart van Nederland, schaal minimaal 
1:50.000

ja

Gedetailleerde geologische- of bodemkaarten ja

Oude kadasterkaarten ja

Topografische kaart van Nederland ja

Beeldmateriaal voor bouwhistorie nee Niet van toepassing

Milieukundig bodemonderzoek Ja deels Alleen via korte samenvattingen die beschikbaar 
waren via het web-portaal van de ODNHN

Archeologische en overige cultuurhistorische 
rapporten binnen het onderzoeksgebied

Ja Via DANS e n Archis. Relevante gegevens in het 
rapport opgenomen

Lucht- en satellietfoto’s Ja

Archieven Nee

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Ja

Amateur-archeologen Nee

Gebiedsgerichte specialisten Ja t.b.v. de militaire geschiedenis

Eigenaar en gebruiker Ja Via informatie opdrachtgever

Provinciale depots Nee Niet van toepassing
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Bijlage 3 Topografie Joost Dourleinkazerne
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© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Rijksvastgoedbedrijf
Hoewel aan de totstandkoming van deze vastgoedgegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaardt het
Rijksvastgoedbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onduidelijkheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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