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Samenvatting

 Het plangebied ligt in een zone met gestapeld landschap. Op het diepste niveau, circa 

8 m-mv (7 m – NAP) kan een intact pleistoceen landschap aanwezig met bewoningspo-

renuit het meso- en neolithicum. Het pleistocene landschap is afgedekt met wad- en 

mogelijk kwelderafzettingen. Hoewel ondanks de natte omstandigheden bewoning 

hierop niet uitgesloten is, is het waarschijnlijker dat pas in de hierop volgende periode 

het gebied bewoond was. Resten daarvan zou op/in het veen, gelegen op circa 3 

m-mv (circa 1,50 m - NAP), verwacht kunnen worden. Het is echter waarschijnlijk 

dat dit niveau met bewoning uit de periode van de bronstijd-Romeinse tijd in de 

middeleeuwen geërodeerd is, toen onder invloed van de stijgende zeespiegel en het 

ontstaan van het Marsdiep, het veen weggeslagen werd en de westelijke Waddenzee 

ontstond.  Ter hoogte van het plangebied ontstaat (opnieuw) een kwelder landschap. 

Uit de omgeving is bekend dat opnieuw hierop gewoond werd. Echter overstromingen 

aan het einde van de middeleeuwen en begin nieuwe tijd kunnen eventuele 

vindplaatsen wederom vernietigd hebben. De archeologische verwachting voor de 

verschillende perioden is daarom van laag tot middelhoog.

Het plangebied wordt pas echt opnieuw ingericht met de werkzaamheden voor 

de oorlogshaven aan het Nieuwe Diep en de Rijkswerf Willemsoord. Er is een 

hoge verwachtingen voor sporen en structuren uit de 19e en 20e eeuw. Wel zijn er 

verstoringen te verwachten. In tegenstelling tot het zuidwestelijk deel van de Rijkswerf 

is zijn de verstoringen als gevolg van saneringen beperkt tot de recente gebouwen en 

direct om het gebouw Klooster.

Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt voor het plangebied zijn 

afhankelijk van de aard van toekomstige ingrepen mogelijk vervolgstappen uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk. Indien diepere 

ingrepen gaan plaatsvinden die mogelijk het (laat-)middeleeuwse niveau en dieper van 

voor de overstromingen verstoren, wordt geadviseerd in een vroeg stadium minimaal 

een verkennend booronderzoek uit te voeren om de bodemopbouw, potentiële 

archeologische niveaus en de dikte van het (sub)recente pakket te bepalen. Op basis 

van onderzoek in de omgeving, de huidige ligging van het maaiveld en rekening 

houdend met een mogelijk variërende diepte ligging, betekend wordt geadviseerd 

dit concreet bij ingrepen dieper dan 2,00 m – mv uit te voeren. Afhankelijk van de 

resultaten kunnen vervolgstappen bepaald worden.

Indien de ingrepen alleen resten van de voormalige Rijkswerf bedreigen wordt 

geadviseerd deze bij de rijksmonumenten en bebouwing van voor de Tweede 

wereldoorlog te begeleiden om bedreigde bouwhistorische elementen te 

documenteren. Voor de overige delen van het terrein wordt dan geen vervolgonder-

zoek aanbevolen.

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 Den Helder 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 in een vroeg stadium rekening te kunnen houden met 

de belangen van aanwezig erfgoed. 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 het 

grondgebied van het Koninklijk Instituut voor de Marine aan het Nieuwe Diep, nr. 8 in 

de gemeente Den Helder.

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 plangebied ligt buiten de historische bewoningskern, op het terrein van de 

voormalig Rijkswerf Willemsoord bij de havens van Den Helder. Het plangebied beslaat 
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N:\Lopende Projecten\1941 BO 8 defensieterreinen West-Nederland\1_Kaarten\Workspaces\KIM_Locatiekaart.qgz (2020-01-29)

Figuur 1.1 
Ligging plangebied, rood omkaderd 
(Bron: PDOK Opentopo).
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de noordoosthoek van de Rijkswerf, gelegen aan de weg het Nieuwe Diep en grenzend 

aan de Koopvaarders Binnenhaven en Marinemuseum. Binnen het plangebied is het 

complex van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) gevestigd. Het KIM is het 

opleidingscentrum voor toekomstige marineofficieren. 

Het complex bestaat uit meer dan tien gebouwen waaronder twee beschermde 

rijksmonumenten (nrs.: 508461 en 508462). 

De twee rijksmonumenten liggen aan de oostzijde van het plangebied aan de weg. 

Rijksmonument 508461, ook bekend als KIM of gebouw Q en is gebouwd in 1869/1870. 

Direct ten zuiden staat rijksmonument 508462, ook bekend als gebouw R of het 

Klooster. Dit gebouw uit 1947 is gebouwd op de funderingen van een voorganger. In 

tegenstelling tot wat de naam klooster suggereert was dit oorspronkelijk een hospitaal. 

Het huidige gebouw is een les/school gebouw van het KIM.

Tussen deze gebouwen en (relatieve) nieuwbouw aan de westzijde van het gebied 

is laagbouw aanwezig uit begin 20e eeuw. Het merendeel van de overige gebouwen 

dateert hoofdzakelijk van na Tweede Wereldoorlog. Langs de weg het Nieuwe Diep zijn 

delen als tuin/park ingericht. Overige delen zijn verhard.

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. 
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Figuur 1.2 
Situering plangebied, rood omkaderd, op de 
luchtfoto (Bron luchtfoto: PDOK 2018).
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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 1870 zijn 

door Arjen Bosman van Military Legacy beschreven. De resultaten worden in aparte 

rapporten gerapporteerd. Het voorliggende rapport is opgesteld voor het deelgebied 

Koninklijk Instituut voor de Marine.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: 14B37 Koninklijk Militair Instituut (KIM)

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766157100

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Sint Jacobsstraat 16
3511 BS Utrecht
T.a.v. Iris Kaihatu
Iris.Kaihatu@rijksoverheid.nl

Directievoering: n.v.t.

Bevoegd gezag: Gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA Den Helder
t.a.v. Mw. A. Hoekstra
a.hoekstra@denhelder.nl

Adviseur bevoegd gezag: n.v.t.

Uitvoerder: Archol bv

Periode van uitvoering veldwerk: n.v.t. 

Rapport gereed: 12 maart 2020

Versie 1.2 

Status:  Definitief.

Goedkeuring bevoegd gezag Nee

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Den Helder

Plaats: Den Helder

Toponiem: Nieuwe Diep 8

Coördinaten gebied: Centrum 113751/552977

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: 77.869 m²

Huidig grondgebruik: Opleidingsinstituut bestaande uit meerdere gebouwen 
met bijbehorende infrastructuur, tuin/park

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 Inleiding en methodiek

De gemeente Den Helder heeft in 2017 de gemeentelijke archeologienota 

geactualiseerd. 1  Met de nota en de achterliggende waarden & verwachtingenkaart is 

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

Op de geactualiseerde waarden en verwachtingenkaart is het plangebied aangegeven 

als een gebied van hoge archeologische waarde, vallend in een gebied met code 

DH3-8A (figuur 2.1). Dit refereert naar de voormalige Rijkswerf Willemsoord. In het 

begeleidende rapport is de volgende omschrijving opgenomen: “Op het terrein van 

de voormalige Rijkswerf Willemsoord is een groot aantal gebouwen aangewezen als 

Rijksmonument. In de ondergrond zijn archeologische sporen aanwezig van oudere fasen 

van de militaire bebouwing zoals verdedigingswerken grachten en funderingen van 

gebouwen.” Opgemerkt wordt dat de archeologische/ondergrondse resten niet door 

de rijksmonumentenstatus beschermd zijn. Deze worden via het archeologie beleid 

beschermd.

De beleidskaart specificeert dit nader als militair erfgoed. Hieraan is een onder-

zoeksplicht gekoppeld bij ingrepen groter dan 50 m² en dieper dam 35 cm onder 

huidig maaiveld. Deze vrijstellingsgrenzen en waarde zijn aanwezig in het geldende 

bestemmingsplan Willemsoord Defensie 2012, artikel 9.2 Met betrekking sloop is in het 

archeologie beleid het volgende opgenomen: “Bij sloop van bebouwing dienen de cul-

tuurhistorische waarden gedocumenteerd te worden door een archeoloog respectievelijk 

bouwhistoricus, opdat informatie over de ontwikkelingsgeschiedenis van de stad niet 

verloren gaat.” In het geldende bestemmingsplan zijn in artikel 10 regels omtrent sloop 

van bestaande gebouwen en de relatie aangaande archeologie (artikel 9) opgenomen.

2.2 Landschappelijk kader3

De kop van Noord-Holland kent een gecompliceerde geologische ondergrond. 

Het centrale pleistocene deel maakte samen met van Texel onderdeel uit van het 

Fries-Drents plateau. Dit complex van stuwwallen is ontstaan tijdens het Saalien, de 

voorlaatste ijstijd. De overgebleven delen van de stuwwal zijn aanwezig op Texel en 

Wieringen. De stuwwal is ontstaan aan de rand van een ijstongbekken van de uit het 

1  Verniers 2018.
2  Het bestemmingsplan is ouder dan het in 2017 geactualiseerde beleid. Dezelfde onderzoeksplicht was reeds 

in de voorgaande versie van het beleid (Vaars & Alders 2003) opgenomen en is niet gewijzigd.
3  Overgenomen uit Verniers 2018 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor de onderzoekslocatie.
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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. Tijdens de volgende ijstijd (Weichselien) bereikte het 

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

achtige klimaat werden in Nederland dikke pakketten dekzand (formatie van Boxtel) 

afgezet.

Tijdens het Holoceen steeg de zeespiegel en konden zich strandwallen langs de kust 

vormen. Deze waren onderbroken door verschillende zeegaten zoals die bij Schoorl en 

Bergen. Achter de strandwallen was sprake van een waddenomgeving. Hierbij werden 

zand en kleipaketten afgezet (laagpakket van Wormer, formatie van Naaldwijk). 

Het steeds verder stijgen van de zeespiegel en daarmee ook het grondwaterniveau 

zorgde ervoor dat de omgeving steeds verder vernatte. Mede door het afsluiten van 

Zeegat van Bergen rond 1300 v. Chr. nam de directe zee-invloed wel steeds verder af 

en konden zich veenmoerassen (Hollandveen laagpakket, formatie van Nieuwkoop) 

vormen in wat nu de Waddenzee en het IJsselmeer is. Ook ter hoogte van het 

plangebied heeft zich veen gevormd.
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Figuur 2.1 
Uitsnede archeologische beleidskaart 
Gemeente Den Helder met het plangebied, 
rood omkaderd (Bron: Verniers, 2018).
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Pas na de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen vond op grotere schaal erosie 

plaats van de veenmoerassen en de pleistocene (resterende) zandgebieden en 

ontstond de huidige Waddenzee. Het plangebied zou echter in een gebied liggen waar 

het pleistocene zand niet of beperkt geërodeerd is. Wel ligt dit niveau rond de 6 m 

tot 4 m – NAP (7,50-5,50 m – mv). In deze periode werden vanuit de nieuw ontstane 

zeegaten op het resterende veen klei en zand afgezet. Ter hoogte van Den Helder is 

sprake van een kwelder- en waddenlandschap (de afzettingen hiervan behoren tot het 

laagpakket van Walcheren, formatie van Naaldwijk).4 Verwacht wordt dat in het gebied 

ook meerdere kreken en geulen gelopen hebben. Na verlanding kunnen als gevolg 

van inklink van de omliggende bodem als een rug in het landschap komen te liggen, 

een zogenoemde getij-inversierug. Uit historische bronnen is bekend dat ter hoogte 

van het plangebied een getijdekreek aanwezig was. Deze zou een oudere voorloper 

kunnen hebben die teruggaat tot in de Bronstijd.5

Het pakket aan holocene afzettingen dat door al deze ontwikkelingen ontstaan 

is, is ter plaatse van het plangebied meer dan 4 meter dik.6 In het kwelder- en 

waddenlandschap zijn restanten van oudere strandwallen en bijbehorende duinen 

aanwezig die als hoger gelegen “eilanden” hierbinnen liggen. Het huidige Den Helder 

ligt direct ten oosten van één van deze “eilanden” (Huisduinen genaamd). Met het 

ontstaan van het Marsdiep direct ten noorden van Den Helder werd in de 12e of 13e 

eeuw Texel definitief afgesneden van West-Friesland.

Ondanks dijken die aangelegd als bescherming tegen overstromingen worden 

aangelegd in deze periode zijn er alsnog meerdere overstromingen zoals de 

Allerheiligenvloed in 1570 geweest. Bij deze overstromingen worden nieuwe 

zandpakketten hebben afgezet. Na de Allerheiligenvloed is een groot gebied ten 

oosten van Den Helder verloren gegaan en moet na de middeleeuwen opnieuw 

systematisch ingepolderd worden.

Het plangebied en een groot van Den Helder vallen binnen bebouwde kom en zijn 

op de geomorfologische en de bodemkaart niet gekarteerd (figuur 2.2 en 2.3). Op 

basis van extrapolatie van de wijdere omgeving is het waarschijnlijk dat de natuurlijke 

bodem uit kalkhoudende vlakvaaggronden bestaande uit matig fijn zand bestond 

(code Zn50A). Dit sluit aan bij extrapolatie van de geomorflogische kaart dat het 

plangebied waarschijnlijk binnen een bedijkte/ingesloten strandvlakte ligt (code M76). 

Gezien de historische ontwikkelingen (zie hieronder) is het waarschijnlijk dat de zich 

onder het maaiveld ophogingslagen uit de Nieuwe tijd bevinden. 

Binnen het plangebied zijn langs de kades van de Binnenhaven meerdere boringen 

gezet. Hierbij is een verstoord of ophogingspakket van circa 2 meter dik vastgesteld.7 

Hieronder op circa 0.90 m – NAP zijn wadafzettingen aangetroffen. In enkele boringen 

is een dunne veenlaag, behorende tot het Hollandveen, tussen de 1,13 m en 1,52 m – 

NAP (2,50 m en 2,90 m – mv) aangetroffen.8 Daaronder zijn nieuwe wadafzettingen 

aangetroffen. In het dinoloket zijn enkele boringen ten oosten van het plangebied 

bekend. De aanwezige boringen bevestigen het globale beeld van verschillende 

zandpaketten behorende bij de formatie van Naaldwijk, maar de veenlaag heeft echter 

een dikte van 2 meter.9 Het maaiveld ligt rond de circa 1,40 m + NAP en vertoond 

weinig natuurlijke variatie (figuur 2.4). Duidelijk zichtbaar is dat de weg Nieuwe diep 

verhoogd op een dijklichaam aangelegd is.

4  Verweij 2014.
5  Brouwer en Wijnen 2016.
6  Vos en Vries 2013
7  Opgemerkt wordt dat de boringen direct langs de kade gezet zijn. Aanleg en onderhoudswerkzaamheden 

aan dezelfde kade hebben mogelijk de ondergrond hier dieper verstoord dan elders op het terrein.
8  Berg 2017.
9  Boring B09D0917, bron www.dinoloket.nl
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waardenkaart 

De gemeente Den Helder heeft haar archeologische verwachtingenkaart uit 2003 in 

2018 laten actualiseren.10 Op de vernieuwde verwachtingenkaart valt het plangebied 

net als op de waardenkaart uit 2003 binnen een gebied met een hoge archeologische 

waarde met code DH3-8A (figuur 2.5). In het begeleidende rapport is de volgende 

omschrijving opgenomen: “Op het terrein van de voormalige Rijkswerf Willemsoord 

is een groot aantal gebouwen aangewezen als Rijksmonument. In de ondergrond zijn 

archeologische sporen aanwezig van oudere fasen van de militaire bebouwing zoals 

verdedigingswerken grachten en funderingen van gebouwen.”

10  Vaars & Alders 2003, Verniers 2018.
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Figuur 2.2 
Geomorfologische kaart met het plangebied, 
rood omkaderd, en omgeving (bron: Alterra).
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Figuur 2.3 
Bodemkaart van het plangebied, rood 
omkaderd, en omgeving (bron: Alterra).
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Figuur 2.4 
Uitsnede uit het AHN 3  met het plangebied, 
rood omkaderd. Ter oriëntatie is de bebou-
wing weergegeven. Blauw vormen de hoger 
gelegen delen van het plangebied, c.q. de 
daken van de bebouwing. Via geel, naar 
oranje naar rood geeft de lager gelegen lager 
gebieden weer. (Bron: AHN).
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2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) en Provinciale 
Waardenkaarten

Binnen het plangebied is geen AMK-terrein aanwezig. Wel zijn er in de directe 

omgeving terreinen met bekende waarden op de AMK (figuur 2.6).

Ten noordwesten, op circa 400 m ligt een terrein van hoge archeologische waarde 

(monumentnr. 14945). Het gaat hier om de historische kern van Den Helder, 

gebaseerd op de begrenzingen uit midden 19e eeuw. Ten zuiden, circa 800 m, van 

het plangebied ligt een terrein van archeologische waarde (monumentnr. 14987). In 

de ondergrond kunnen hier resten van de omwalling met citadel en ravelijnen uit de 

Franse tijd aanwezig zijn. Op circa 2 km ten westen en ten oosten zijn resten van de 

uit dezelfde periode stammende het fort Lasalle (tegenwoordig fort Erfprins), Fort 

L’Ecluse (tegenwoordig Dirks. Admiraal) met bijbehorende verbindingswal aanwezig 

(monumentnr. 14986).

Op de Provinciale waardenkaart zijn geen aanvullende terreinen, attentie-gebieden en 

archeologische waarden aangegeven. 
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Figuur 2.5 
Uitsnede archeologische waardenkaart 
Gemeente Den Helder met het plangebied, 
rood omkaderd (Bron: Verniers 2018).
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2.3.3 Archis gegevens 

Het huidige plangebied ligt in een gebied dat reeds meerdere keren onderzocht 

is. Direct buiten het plangebied zijn ook meerdere onderzoeken aanwezig. De 

onderzoeken en vondstlocaties/waarnemingen binnen een straal van 500 m om het 

huidige plangebied zijn bekeken. Hieronder worden de archeologische onderzoeken 

apart besproken die binnen het plangebied vallen. De overige zijn vermeld in tabel 2.1. 

De ligging van de onderzoeken is op figuur 2.7 aangegeven.

 In 2016 is een het grondgebied van het KIM en het naastgelegen Marinemuseum 

onderwerp geweest van een bureauonderzoek (zaakid. 3992072100).11 Aanleiding 

hiervoor waren diverse geplande werkzaamheden. Hiervoor zijn twee adviezen 

gegeven. Voor het gehele onderzochte gebied werd geadviseerd pas bij de ingrepen 

dieper dan 1.50 m – mv archeologisch onderzoek te doen. Dit is gebaseerd op 

de geo(morfo)logische geschiedenis van het gebied en de daarop gebaseerde 

archeologische verwachting en de bewoningsgeschiedenis voor de periode 

Paleolithicum-Late Middeleeuwen/ begin Nieuwe tijd, met een nadruk op het neolithi-

cum-Romeinse tijd met middelhoge tot hoge verwachting. Op basis van milieukundige 

boringen wordt verondersteld dat er een opgebrachte of verstoorde laag 1,00 tot 2,50 

m diep aanwezig is over het hele terrein. Bij dit advies is de 19e eeuwse bebouwing 

niet meegenomen. Een tweede advies heeft betrekking op destijds al bekende 

concrete werkzaamheden aan diverse kademuren. Gezien de diepte van de ingreep 

(tot minimaal 2,50 m -mv) werd een verkennend booronderzoek aanbevolen. Dit 

advies is door de gemeente overgenomen en in 2017 uitgevoerd (zaakid. 4562393100 

met bijbehorende waarneming 456239100).12 Bebouwing of voorgangers uit 19e of 

begin 20e eeuw werden niet verwacht en zijn niet aangetroffen. Enkele boringen 

zijn wel gestuit op puin. De boringen die wel doorgezet konden worden hebben een 

onverstoord/natuurlijk niveau vanaf circa 2,05 m – mv of dieper aangetoond. Er zijn 

geen potentiele archeologische niveaus of archeologische resten aangetroffen. Er werd 

daarom geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

Naast de bovenstaande onderzoeken valt het plangebied ook binnen het groot 

onderzoeksgebied naar de westelijke Waddenzee (zaakid. 2475630100). Er zijn geen 

relevante archeologische waarnemingen zijn binnen dit onderzoek voor het huidige 

plangebied gedaan.

Naast de reeds vermeldde onderzoeken zijn In de directe omgeving zijn meerdere 

onderzoeken uitgevoerd met bijbehorende vondstlocaties/waarnemingen bekend. Het 

merendeel betreft bureauonderzoeken. De meest relevante onderzoeken worden kort 

hieronder vermeldt. Op figuur 2.7 is de ligging weergegeven:

11  Brouwer en Wijnen 2016.
12  Van den Berg 2017.
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Zaakid Type onderzoek Uitvoerder Conclusie/advies

2090280100 Booronderzoek ADC In het historische centrum van Den Helder is een intact 
bodemprofiel vastgesteld (bij behorende vondstlocatie 
2090280100). Hoge verwachting voor archeologie tot 
aan de Vroege Middeleeuwen en resten bebouwing 
late/post middeleeuwse bewoning.

2179795100 Bureauonderzoek ARC Geen resultaten bekend.

2216146100 Bureauonderzoek De Steekproef Voor een terrein ten zuidoosten is een terrein aan de 
haven Het Nieuwe Diep wordt de kans op archeologie 
laag geacht.

2253244100 Bureauonderzoek Sweco Voor een gebied aan de overzijde van de binnenhaven 
is vastgesteld dat het er een sanering heeft plaatsge-
vonden. Binnen de saneringsdiepte wordt geen ver-
volgonderzoek aanbevolen.

2272199100 Booronderzoek ADC Aan het ankerpark 27 geldt een lage verwachting voor 
resten tot in de late middeleeuwen. Aangetroffen is 
een circa 1,5 m dik ophogingspakket met daaronder 
1,35m geul opvulling. Hieronder is een 4,75 m dik 
laagpakket van Wormer aanwezig. Op circa 7,90 m-mv 
is het pleistocene niveau aanwezig. De top hiervan is 
geërodeerd. Er is geen behoudenswaardige archeolo-
gie aangetroffen.

2372825100 Bureauonderzoek ADC Voor de naastgelegen Berghaven geldt een middel-
hoge verwachting voor archeologische resten uit het 
neolithicum-Romeinse tijd en hoge verwachting voor 
resten vanaf de Middeleeuwen. Vervolgonderzoek 
wordt daarom aanbevolen. Voor zover bekend is dit 
vervolgonderzoek nog niet uitgevoerd.

2377304100 Booronderzoek Sweco Aan de zuidwestzijde van de voormalige Rijkswerf 
Willemsoord zijn enkele boringen gezet. Tot 6 m – mv 
zijn geen pleistocene afzettingen aangetroffen. Op het 
diepste niveau zijn klei en zand afzettingen van het 
laagpakket van Walcheren aangetroffen met daarbo-
ven veen (waarschijnlijk het Hollandveen laagpakket). 
Hierin zijn geen aanwijzingen voor een archeologische 
niveau/vindplaats vanaf d bronstijd aangetroffen. 
Hierboven zijn kwelder en wadafzettingen van het 
laagpakket van Wormer aanwezig. De bovenste meter 
tot meters bestaan uit ophogingen en verstoringen 
van na de bedijking. Resten van de (monumentale) 
bebouwing van de werf kunnen hierin aanwezig zijn, 
maar het onderzoek kan daar verder geen uitspraken 
over doen. Aanbevolen wordt evt. ontgravingswerk-
zaamheden te begeleiden (zaakid. 2444089100).

2440476100 Bureauonderzoek Arcadis Bij een bureauonderzoek naar de keersluis aan de 
Binnenhaven is vastgesteld dat er een lage verwach-
ting is op archeologische resten tot de 19e eeuw. 
Welkunnen resten met betrekking tot keersluis en 
Rijkswerf aangetroffen worden.

2444089100 Begeleiding Sweco Vervolg op een eerder uitgevoerd booronderzoek 
(zaakid. 2377304100). Aangetroffen zijn sporen en 
resten uit de late 19e en 20e eeuw (vondstlocaties 
2444089100 en 2430197100). Het zou gaan om een 
loods en scheepshelling die tot in de 20e op deze 
locatie gestaan heeft. Verder zijn sporen van grond-
verbetering en een sloot gezien op circa 1,00 m - NAP. 
Deze laatste kan mogelijk gekoppeld worden aan de 
Buiten Sluis Sloot, een sloot voor ontwatering van voor 
de aanleg van de Rijkswerf.  De inhoudelijke kwaliteit 
van de resten laag tot middelhoog.

3987942100 Proefsleuven 
onderzoek

ADC N.a.v. vooronderzoek (zie zaakid. 2090280100) zijn 
proefsleuven gegraven waarbij resten van meerdere 
panden uit de 19e eeuw behorende tot de historische 
bewoningskern van Den Helder aangetroffen zijn 
(vondstlocatie 3987942100). Aanbevolen wordt de 
resten in situ te bewaren of op te graven.

4673996100 Bureauonderzoek Sweco Voor o.a. de Boerenverdrietssluis aan de zuidzijde van 
de Rijkswerf is een bureauonderzoek uitgevoerd. Er 
worden geen archeologische resten verwacht bij de 
sluis zelf. De verwachting is dat deze door aanleg en 
onderhoudswerkzaamheden van de sluis niet meer 
intact zijn. De archeologische verwachting achter de 
kades en sluis blijft wel gehandhaafd. Geadviseerd 
wordt om hier archeologisch begeleiding uit te voeren 
als de vrijstellingsgrenzen overschreden worden. Bij 
het onderzoek hoort ook een vondstlocatie (zaakid. 
3293803100) van het eindpunt van een bij het com-
plex horende spoorbaan.

4640509100 Bureauonderzoek Hamaland Bureauonderzoek waarvan naar de zuidoostzijde van 
de Rijkswerf. De resultaten zijn hiervan niet bekend.

Tabel 2.1
Archeologische onderzoeken in de omgeving 
van het plangebied.
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Binnen het onderzoeksgebied zijn geen losse waarnemingen bekend in Archis III. 

Alle waarnemingen kunnen gekoppeld worden aan de genoemde archeologische 

onderzoeken.

2.3.4 Regionale Bewoningsgeschiedenis en historische gegevens plan-
gebied13

Bekend uit de regio is dat in de prehistorie het dekzand bewoond was.  De oudste 

aanwijzingen van bewoning zijn enkele vondsten uit het mesolithicum die in 

13  Overgenomen uit Verniers 2018 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor de onderzoeksloca-
tie.
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Figuur 2.6 
AMK terreinen (gele vlakken) en gebouwde 
Rijksmonumenten (oranje stippen) (Bron: 
RCE).
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dekzandkopjes bij Julianadorp gedaan zijn. De vernatting die als gevolg van de stijging 

van de zeespiegel zorgden voor veengroei tussen de dekzandkoppen die als verhoging 

in het landschap lagen. Echter ook drooggevallen kwelders werden in de Bronstijd en 

IJzertijd bewoond. Vanaf de ijzertijd tot in de vroege middeleeuwen wordt ook in het 

veengebied, eventueel op terpen, gewoond. Daadwerkelijke bewoningsporen uit de 

Romeinse tijd ontbreken nog, maar op meerdere locaties zijn wel vondsten uit deze 

periode aangetroffen, al dan niet in de opgeworpen grond voor terpen.14

Door inklinking en toenemende invloed van de zee kwamen in de loop van de vroege 

middeleeuwen in toenemende mate overstromingen voor. Bewoning concerteerde 

zich op restanten van de strandwal en duinen die als een soort hoger gelegen eilanden 

achter de kuststrook lagen.  Bewoning concentreerde zich in de periode bij het 

“eiland” Huisduinen, ten zuidwesten van de latere historische kern van Den Helder 

gelegen. In deze periode vormt zich ook het Marsdiep dat een vaarweg is tussen 

14  Verniers 2018.
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Figuur 2.7 
Archis waarnemingen (oranje stippen) en 
onderzoeken (blauw omlijnd) met de locatie 
van het plangebied, rood omkaderd. (Bron: 
RCE).
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de Noordzee en de Zuiderzee. Het Marsdiep is al snel een belangrijke vaarweg om 

vanaf de havensteden (gelegen langs de Zuiderzee) de Noordzee te bereiken. Met de 

Allerheiligenvloed in 1570 drong de zee diep het land in. De kernen van Huisduinen 

en den Helder liggen daarom relatief ver buiten de Zeedijk. Middels dijken werd de 

invloed van de zee teruggedrongen en het land teruggewonnen. De dijken zorgden 

ook voor een betere bereikbaarheid voor de bewoning langs het Marsdiep, het latere 

Den Helder.

Ter bescherming van de scheepsvaart door het Marsdiep werd bij Huisduinen aan het 

einde van de 16e eeuw een schans aangelegd. Een tegenhanger werd op Texel bij Oude 

Schild opgericht. In de eeuwen daarna wordt met dijken en 

stuifduinen de kustverdediging verder uitgebouwd waardoor het gevaar voor 

overstromingen verder afnam. De historische bewoningskern van Den Helder lag ten 

noordoosten van Huisduinen bij dijk langs het Marsdiep. Er is sprake van een kleine 

kern een lint(achtige) bebouwing langs de dijk. Aan de oostzijde lag een tweede geul 

het Nieuwediep genaamd. Deze vormt aan het einde van de 18e eeuw de basis voor 

een nieuwe haven en inrichting van Den Helder als oorlogshaven. In de 19e eeuw werd 

deze haven met Noord-Hollands-kanaal verbonden. De bewoningskernen van het 

huidige Den Helder konden pas in de loop van de 19e eeuw uitgroeien tot de huidige 

stad.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Het historisch kaartmateriaal laat voor de Nieuwe tijd de bovenstaande geschetste 

ontwikkeling zien. Op de kaart van Sonnewijser uit omstreeks 1604 is te zien dat na 

de stormvloeden van eind 16e eeuw een klein deel van de kop van Noord-Holland 

overgebleven is (figuur 2.8). Huisduinen is aangegeven Ter hoogte van de het 

latere Den Helder is een duinenrij aanwezig. Ook aangegeven is een geul genaamd 

Nieuwe Diep, waarschijnlijk in oorsprong een getijdengeul. Op een kaart uit 1672 van 

Frederick de Wit is meer detail aangegeven (figuur 2.9). De kern van Den Helder is 

hierop aangegeven. Het plangebied ligt deels in de polder Het Nieuwe Land. Mogelijk 

wordt het doorsneden door de Nieuwe Landt wech. Een deel ligt buitendijks. Ook het 

Nieuwe diep is als geul op deze kaart aangegeven. Wel lijkt de bij de monding op het 

Marsdiep sprake te zijn van een kade. Op kaartmateriaal uit 1750 lijkt het beeld niet 

wezenlijk veranderd te zijn (figuur 2.10). De kadastrale kaart uit de periode 1811-1832 

en de Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord-Holland uit 

1825 is de binnenhaven en de eerste complexen van de latere Rijkswerf verschenen 

(figuur 2.11 en 2.12). Veel gebouwen zijn niet op aangegeven. Wel is een gebouw 

aangegeven ter hoogte van het Klooster, Rijksmonument 50462. Dit is waarschijnlijk 

de voorganger van het rijksmonument. Ook is te zien dat de binnenhaven een minder 

lang was aan de noordzijde dan tegenwoordig. Na 1866 verschijnt meer bebouwing 

in de noordwesthoek van de Rijkswerf. Na verwoesting in de tweede wereldoorlog is 

het gebouwde monument uit 1947 op de funderingen van de voorganger opgebouwd. 

De (militaire) topografische kaarten en de Bonnekaarten geven pas vanaf de 20e eeuw 

het terrein goed weer. Deze kaarten laten voor het gebied een wisselende mate van 

bebouwing zien. In zijn algemeenheid is er het beeld van een langzaam toenemende 

bebouwing. De noordzijde met name is tot de Tweede Wereldoorlog onbebouwd. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn er grotere veranderingen in de inrichting. Diverse 

gebouwen tussen het natte dok en het klooster zijn afgebroken en worden later 

vervangen door andere bebouwing. De huidige bebouwing hier dateert uit 1989. De 
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Figuur 2.8 
Nova descriptio Comitatus Hollandiae cum suis urbibus ... = Niewe beschrijvinge des Graefschaps van Hollandt met alle zijne steden .... Sonnewijser, 
1604. Globale ligging van het plangebied is in de rode cirkel aangegeven. Het noorden ligt rechts (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.9  
Kaerte van t’ Koegras : geleegen tusschen Wieringen, en Wieringer Waerdt, Zype, Callants-ooge, ende Huysduyne gemeeten en geteeckent door Dirck 
Abbestee secretaris inde Heerlicheyt van Callants-ooge en int kooper gebraght by Frederick de Wit A. 1672. De globale ligging van het plangebied is 
met de rode cirkel aangegeven. Het noorden ligt naar boven (Bron: Universiteit van Amsterdam).
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Figuur 2.10 
Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland tam in minores quam praecipuas ditiones peraccuraté distincta et edita per Nicolaum 
Visscher Amst. Bat [Amsterdam], nunc apud Petrum Schenk Junior, ca. 1750. (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.11 
Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord Holland : voor de koopvaardijvaart en s’ Konings Marine tusschen het Y en de 
reede van Texel, ondernomen in 1819 en voltooid in 1825 gegraveerd naar eene kaart daar toe met goedvinden van Z.M. den Koning verstrekt, door 
den staatsraad ... J. Blanken Jansz. ; C. van Baarsel & Zoon sculps Te Amsterdam, bij de Wed. Gerd. Hulst van Keulen, 1825. Het plangebied is rood 
omkaderd. Het noorden ligt rechts (Bron: Universiteit van Amsterdam).
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gebouwen langs de noordzijde van het dok dateren op enkele uitzonderingen na uit de 

jaren ’90 en later.

Naast de vaste bebouwing is op de diverse historische (lucht)foto’s ook te zien ook 

zichtbaar dat er diverse tijdelijke gebouwen binnen het plangebied gestaan hebben. 

Het lijken met name barak-achtige structuren te zijn. Op foto’s uit de jaren 20-30 zijn 

ook sportvelden zichtbaar (figuur 2.13).

2.3.6 Militaire geschiedenis 

D.R. Stiller & A.V.A.J. Bosman

De militaire geschiedenis van Den Helder begint met de aanleg van een schans bij 

Huisduinen om de toegang tot het Marsdiep vanuit de Noordzee te beschermen. 

Het Marsdiep is de belangrijkste vaargeul om de Zuiderzee en de daaraan gelegen 

havensteden te bereiken.  Aan de Waddenzee zijde bij Texel liggen diverse redes waar 

schepen konden aanmeren. De rede van Texel was de belangrijkste. Aan de zijde van 

Noord-Holland is er in eerste instantie geen echte (grote) haven. In 1781 wordt besloten 
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Figuur 2.12 
Het plangebied, rood omkaderd,  geprojec-
teerd op de Kadasterkaart (Minuutplan) uit 
1811-1832 van Helder en Huisduinen, Noord-
Holland, sectie A, blad 02 (Bron: RCE).
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de geul van Het nieuwe diep geschikt te maken als een haven voor zeeschepen. 

In eerste instantie voor de zeehandel, maar nog voor het einde van de 18e eeuw is 

besloten om van Den Helder formeel een oorlogshaven te maken. Na de Franse inval 

in 1794 houden in januari 1795 houden de Staatse legers en vloot op te bestaan. In Den 

Helder is op dat moment een deel van de oorlogsvloot van de republiek afgemeerd. Bij 

inname wordt het bevel van de oorlogsvloot overgedragen aan de Fransen en blijft de 

haven Nieuwendiep in gebruik als oorlogshaven. Naast de haven wordt een scheeps-/

marinewerf aangelegd, de latere Rijkswerf Willemsoord. Oorspronkelijk werden hier 

ook (oorlogs)schepen gebouwd. Dit was echter niet rendabel en om kosten te besparen 

wordt de haven al 1808 een reparatie haven.15

Sinds de eerste schans eind 16e eeuw zijn in de tussenliggende eeuwen zijn in 

verschillende fasen al aanvullende schansen en versterkingen aangelegd.16 Desondanks 

bleek dit onvoldoende te zijn om Den Helder effectief vanaf land te verdedigen. Als 

in 1799 een Brits-Russische invasie in de kop van Noord-Holland plaatsvindt konden 

de Engelse troepen na 1 dag de stad afsnijden van versterkingen en op 28 augustus 

deze innemen.17 Als de republiek formeel ingelijfd is in Napoleontische Frankrijk wil 

Napoleon-Bonaparte van Den Helder een goed verdedigbare vestingstad maken om 

een uitgebreide en vergrote oorlogshaven te beschermen. Op basis daarvan wordt 

begonnen met een reeks verdedigingswerken in de periode 1811-1813 aangelegd: fort 

Du Falga, een stuk vestingwal ten zuiden van Willemsoord, fort Lasalle (fort Erfprins), 

fort Morlan (Kijkduin) en fort L’Ecluse (Dirks Admiraal). Dit plan wordt voortgezet na 

15  Alphen et al, 2019, p. 270.
16  Gemeente Den Helder, 2017.
17  Alphen et al 2019, p. 170

Figuur 2.13 
Luchtfoto uit de periode 1920-1940 richting 
het noordoosten met aan de overzijde van 
het dok het plangebied. Links van en deel 
tussen de bebouwing zijn sportvelden zicht-
baar (Bron: NIHM).
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het einde van de Franse periode in 1813. Na de voltooiing van het Noord-Hollandsch 

Kanaal werden hier nog de forten Westoever en Oostoever aan toegevoegd.18 

Het plangebied vormt onderdeel van de Rijkswerf Willemsoord. De oorsprong van 

de werf gaat dus echter terug naar het plan van Napoleon voor de uitbouw van de 

oorlogshaven van den Helder. De onderstaande omschrijving is overgenomen uit de 

complexbeschrijving van het Rijksmonumenten register19:

“In 1811 decreteerde Napoleon dat in Den Helder aan het Nieuwe Diep de grootste 

marinehaven en marinewerf van Nederland moesten worden gebouwd. Een ontwerp van 

Jan Blanken Jansz., Directeur der Maritieme Werken, werd op 8 maart 1812 goedgekeurd. 

I. Valk, Inspecteur der Maritieme Gebouwen, heeft in deze beginfase voor de Rijkswerf 

verschillende gebouwen ontworpen. De Rijkswerf kende in de 19de eeuw twee bouwfasen, 

de eerste van 1813 tot 1827, de tweede van 1857 tot 1866.

De eerste bouwfase werd in 1813 gestart. Na de val van Napoleon en het daaropvolgende 

herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid, werd door Willem I op 14 november 1814 

gelast dat het werk in Den Helder moest worden voltooid. De naam Willemsoord werd 

voor het eerst gebruikt in een memorie van Jan Blanken van 12 september 1815, waarna 

de naam ingeburgerd raakte. Tijdens de bouw viel het terrein onder het Departement 

van Binnenlandse Zaken en Waterstaat, op 20 september 1822 werd Willemsoord 

aan de marine overgedragen. Na een gewijzigd plan van Blanken uit 1819 werd het 

definitieve plan voor de inrichting van de werf en de bestemming van de gebouwen op 

26 februari 1823 door Koning Willem I goedgekeurd. In deze eerste bouwfase werd de 

basisstructuur van de werf ontwikkeld, waarbij onder andere het natte dok (object: C), 

de maritieme binnenhaven, het dokkanaal, de zeedoksluis en het oude droogdok (dok I, 

object: A) werden aangelegd. De voltooiing van het plan nam nog vier jaar in beslag. In 

de eerste bouwfase werden ook de volgende bouwwerken gerealiseerd: de vier door I. Valk 

ontworpen langgerekte werkplaatsen/loodsen langs de westrand van het werfterrein (de 

objecten D, F, G, H, zijnde de gebouwen 1, 29, 52 en 60), het door J. Blanken ontworpen 

stoommachinegebouw (object J, gebouw 47), de mastenloods (object M, gebouw 66) 

en de kanonneerbootkappen uit iets later periode -waarschijnlijk circa 1833- (object K, 

gebouw 3). Het directiegebouw of commandementsgebouw (object S, ook wel ‘het Paleis’ 

genaamd, daterend uit circa 1823) en het gebouw voor opslag van licht ontvlambare 

stoffen (object T, ook wel ‘het Torentje’ genaamd, nu Marinemuseum) dateren ook uit 

de eerste bouwperiode. Een tweede bouwcampagne volgde in de jaren 1857 tot 1866. 

In deze periode kreeg het terrein van de Rijkswerf de vorm die nu nog in hoofdtrekken 

herkenbaar is, onder andere door de aanleg van een nieuw droogdok, dok II (object B). 

Voorts werd het natte dok vergroot en werden de reeds bestaande waterbouwkundige 

werken verder uitgebreid. Op het Marinegedeelte verscheen in 1869 het hoofdgebouw van 

het Koninklijk Instituut voor de Marine (object Q). Binnen het plangebied zijn object Q 

(rijksmonumentnr. 508461) en Object R (Rijksmonumentnr. 508462) gelegen.

Nadien, in de periode van 1866 tot circa 1990, werd de bebouwing op het Rijkswerfterrein 

nog regelmatig uitgebreid en/of vernieuwd om aan de eisen des tijds te kunnen voldoen. 

Door sluiting van de overige werven in Nederland bleef de Rijkswerf Willemsoord 

na 1933 over als enige werf van uitrusting, herstelling en conservatie. In 1938 werd 

18  Verniers, 2018, p. 9.
19  Bron: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/508460 . De omschrijv-

ing hierin is gebaseerd op C. Reinders Folmer - van Prooijen in “Rijkswerf Willemsoord 1822-
1982. Overzicht van de geschiedenis van terrein en gebouwen” (1982).



Nieuwe Diep 8    27

aangevangen met de bouw van de nieuwe scheepsmakerswerkplaats (object N, gebouw 

51). In de Tweede Wereldoorlog werden zowel haven als werf zwaar beschadigd. Met 

name het zuidoostelijk gelegen compartiment, thans behorend tot de bewapenings-

werkplaatsen van de marine, werd zwaar gebombardeerd. Daarbij werd de bebouwing 

op dit compartiment bijna volledig verwoest. Op dit compartiment bevinden zich geen 

afzonderlijk te beschermen bouwwerken meer. Tijdens de oorlog werden op de rijkswerf 

verschillende betonnen schuilkelders gebouwd en werd het stoommachinegebouw (object 

J, gebouw 47) gebruikt als kantoor en

telefooncentrale. Daartoe werd dit gebouw voorzien van een nieuwe constructie en 

voorzetgevel van gewapend beton. De walkanten van het Afsluitingskanaal kregen 

in de periode 1940-1945 geleidelijk een bekleding van gewapend beton. Na de oorlog 

werden veel herstelwerkzaamheden verricht en werden verschillende nieuwe gebouwen 

gerealiseerd, onder andere het op het marinegedeelte gebouwde Lesgebouw voor 

Adelborsten (object R(gebouw 002 bijlage 3)) uit omstreeks 1946, op de plaats van het 

voormalige hospitaal. Na 1945 werd ook een gedeelte van het Afsluitingskanaal aan de 

noordzijde gedempt. De zeedoksluis werd in 1967 vervangen door een nieuwe zeedoksluis, 

die zuidelijk van de oorspronkelijke ligt. In 1949 werd begonnen met de bouw van een 

geheel nieuwe marinehaven ten oosten van het Nieuwe Diep. In 1988 werd begonnen 

met de bouw van een nieuwe Rijkswerf in de nieuwe haven van Den Helder die in 1993 

gereedkwam.” 

Figuur 2.14 
De Rijkswerf en de stelling van Den Helder in 
1864 (Bron: overgenomen uit Asselberg 2010).
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De inrichting van de Rijkswerf en het plangebied van voor 1940 goed te zien op figuur 

2.13. In de meidagen van 1940 ligt het voormalige Fort Dirks in de zogenaamde 

Stoplijn, dit was de laatste en meest hardnekkig te verdedigen linie bij een eventuele 

aanval over land vanuit zuidelijke richting met als doel het veroveren van het 

strategische doel van de Marine basis Den Helder (figuur 2.16). De eerste linie lag iets 

ten noorden van Julianadorp en werd de Frontlijn genoemd. Hiertussen en de Stoplijn 

lag de Tweede Lijn , ter hoogte van vliegkamp De Kooy. Alle linies lagen min of meer 

Oost-West, dus dwars over de uiterste kop van Noord-Holland. Het zwaartepunt van de 

verdediging lag op die terreinen die niet door inundaties onder water konden worden 

gezet, zoals de duinenstrook, het verhoogde terrein langs het Noord-Hollandskanaal 

en de droog gebleven wegen en het spoor. Deze zijn door pioniers van het Regiment 

Genietroepen met landmijnen afgesloten. 

Op 14 mei 1940 zijn alle linies nog intact aangezien Den Helder wel aangevallen is, 

maar niet over land. Het gevaar kwam vooral uit de lucht. . Op 14 mei werd ca. 17.00 

uur op het hoofdkwartier van de Stelling Den Helder het bevel ontvangen de strijd te 

staken en de wapens neer te leggen. Tevens werd aangegeven dat wapens, munitie en 

materieel zo veel mogelijk vernietigd moest worden. Dat gold met name voor het op 

het westen gerichte kustgeschut. Dit bevel kwam in de gehele stelling Den Helder als 

een donderslag bij heldere hemel binnen. Men had geen idee wat er in de rest van het 

land gebeurd was, zoals het bombardement op Rotterdam, en de Duitse dreiging met 

het vernietigen van nog meer steden. Dit zou echter een wrange werkelijkheid worden 

Figuur 2.15 
De verschillende bouwfasen van de huidige 
bestaande bebouwing (Bron: overgenomen 
uit Asselberg 2010).
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Figuur 2.16 
Verdedigingslinies met onder andere de Stoplijn  op 10 mei 1940 (Bron: Siersema & Nierstrasz, 1960).

Figuur 2.17 
Kaart met bominslagen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De inslagen van brisantbommen 
zijn verkeerd aangeduid als springbommen (Bron: overgenomen uit Brouwer en Wijnen 2016). 
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aangezien ná de capitulatie om 20.00 uur ’s avonds toch nog een bombardement op 

Den Helder is uitgevoerd. Hierbij werden brisant bommen afgeworpen. Doelwit was 

onder andere de Rijkswerf. Dit kostte aan minstens 28 mensen het leven, plus nog 

enkele tientallen gewonden en enorme schade als gevolg van deze oorlogsmisdaad. 

Dit zou niet het enige bombardement op Den Helder zijn. Een tweede bombardement 

vond plaats op 31 mei . Dit keer uitgevoerd door de Engelse RAF met als doel de 

inmiddels bezette marinebasis. In totaal zouden in de jaren hierna nog eens 115 

bombardementen in en rond om Den Helder uitgevoerd worden.20 De haven en de 

Rijkswerf waren regelmatig het doelwit. Hoewel het merendeel van de bommen ten 

zuidoosten van het plangebied zijn neergekomen is, is ook regelmatig het plangebied 

geraakt (figuur 2.17). Het hospitaal, gelegen op de locatie van Object R/Gebouw 002 

werd onder andere geheel vernietigd. De gebouwen direct ten noorden hiervan, 

waaronder het tweede rijksmonument waren beschadigt, maar zijn na de oorlog 

gerestaureerd.21

2.3.7 Verstoringsinformatie plangebied

Er bestaan aanwijzingen dat het oorspronkelijke pleistocene dekzandlandschap 

mogelijk intact is. Gezien de diepte waarop dit echter ligt is dit niet met zekerheid 

vastgesteld. Het kan dus niet uitgesloten worden dat het oorspronkelijke landschap 

toch geërodeerd is. De hierboven gelegen lagen hebben allen te maken gehad met 

perioden waarin erosie als gevolg van overstromingen, samenhangend met het 

stijgend zeeniveau, opgetreden is. Grotere delen van het landschap uit de periode 

van neolithicum-begin nieuwe tijd kunnen verdwenen of aangetast zijn. Boringen 

ten oosten van het plangebied laten echter een dikker intact veenpakket zien dan ter 

hoogte van het plangebied. Lokaal kunnen er dus grote verschillen zijn.

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.22 In verschillende onderzochte deelgebieden zijn 

verontreinigingen van brandstof/olie/PAK aangetroffen (figuur 2.18).

-  Verspreid over het terrein maar mogelijk geconcentreerd bij het gebouw Het 

klooster (rijksmonument nr. 508642) waren meerdere ondergrondse tanks met 

Huisbrandolie (HBO) aanwezig. Hiervoor is vervolgonderzoek geadviseerd. Het 

is niet onwaarschijnlijk dat de tanks ook daadwerkelijk gesaneerd zijn. Dit kan 

betekenen dat de tanks alleen schoongemaakt en gevuld zijn, maar kan ook 

betekenen dat tanks opgegraven en afgevoerd zijn. Andere verontreinigingen 

waren niet van dien aard dat vervolgmaatregelen nodig geacht werden.

- Ter hoogte van het gebouw Medemblik aan de noordwestzijde van het plangebied 

is een terreindeel gesaneerd via het afgraven van de verontreinigde grond. Een 

diepte is niet aangegeven maar er is van het terrein circa 10.000 m³ afgevoerd. Het 

is niet onwaarschijnlijk dat ondergrond tot enkele meters afgegraven is.

- Bij het onderhoud van de kades in 2017 zijn enkele verontreinigingen gesaneerd 

middels ontgravingen.

- Bij twee andere locaties gelegen bij de gebouwen Mil-VO en Nieuwe Zweedse zijn 

wel onderzoeken uitgevoerd maar waren geen saneringen noodzakelijk. 

 

20  Gemeente Den Helder 2004
21  Brouwer en Wijnen 2016.
22  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.
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Ter hoogte van de kades aan de Binnenhaven zijn tot circa 2,50 m diepte verstoringen/

(sub)recente ophogingen vastgesteld bij een archeologisch booronderzoek. Onduidelijk 

is of dit representatief is voor het hele plangebied aangezien alleen direct naast de 

kades geboord is. De zuidwestelijke hoek van de Rijkswerf buiten het plangebied is 

meerdere keren gravend onderzocht. Hier zijn ook meerdere saneringen uitgevoerd. 

Onder gesloopte bebouwing bleken echter wel resten van het 19e eeuwse niveau 

aanwezig te kunnen zijn. Dit was vanaf circa 1,50 m – mv (circa 0 m NAP). Er waren 

echter ook gebiedsdelen met een verstoring tot 2,50 m-mv (circa 1 m – NAP).

Op basis van historische luchtfoto’s is te zien dat in het zuidoostelijke deel van het 

plangebied meerdere gebouwen gestaan hebben die gesloopt zijn. De huidige 

bebouwing (gebouw 005 op bijlage 3) dateert van 1989. Uit archieffoto’s blijkt dat 

het de bouwkuip maar beperkt groter te zijn dan de omvang van het huidige gebouw 

(figuur 2.19). Het gebouw is  voor zover nagegaan kan worden niet onderkelderd.

De noordwestzijde was tot de Tweede Wereldoorlog onbebouwd. Diverse kleine 

gebouwen zijn aangegeven. Een deel daarvan is in de jaren 90 en later vervangen 

(gebouw 030, 035 en 037). Dit heeft waarschijnlijk ook voor verstoringen van de 

ondergrond gezorgd. Voor zover bekend zijn deze gebouwen niet onderkelderd.

Het rijksmonumentgebouw 508461 uit 1869 is onderkelderd. De gebouwen aan de 

aangrenzende binnenplaats (gebouw 006, 007, 008, 009 en 011 daterende uit eerste 

helft 20e eeuw) zijn ook onderkelderd.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting 

voor het plangebied opgesteld. Vanwege het gelaagde landschap is er ook een 

gestapelde verwachting. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat door de 

verschillende fasen van overstromingen en afzettingen de verwachtingen en voor met 

name de oudere perioden met maar beperkte zekerheid vastgesteld is kunnen worden.
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Figuur 2.18 
Uitsnede NAZCA met onderzochte en 
eventueel gesaneerde gebieden (Bron: 
Omgevingsdienst Noor-Holland Noord).
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Indien het pleistocene dekzandniveau intact is er een middelhoge verwachting op 

vindplaatsen uit het meso- of neolithicum. Bewoningsresten uit het (late) neolithicum 

en bronstijd zijn niet uitgesloten, maar de verwachting hiervoor is laag aangezien het 

plangebied waarschijnlijk in een wad- of kweldergebied lag. Dit wordt ondersteund 

door boringen t.b.v. de kade werkzaamheden waar een geleidelijke overgang tussen 

het bovenliggende veenpakket en de onderliggende wad/kwelder afzettingen. Dit kan 

als een nat milieu geïnterpreteerd worden.23 Voor de bronstijd-Romeinse periode is 

een lage tot middelhoge verwachting. Dit gebaseerd op vindplaatsen in de regio en de 

mogelijkheid van een getijde-inversie rug die een wat hogere en drogere bewoningslo-

catie kon vormen. Dit is wel afhankelijk of het (Holland)veen-pakket intact bewaard 

gebleven is. Ten oosten van het plangebied zijn er aanwijzingen dat dit het geval was. 

Ter hoogte van het plangebied is de veenlaag echter minder dik en is het waarschijnlijk 

dat het veen geërodeerd is. De verwachting voor de vroege middeleeuwen is laag 

aangezien in deze periode regelmatig overstroming voorkwamen en, mede door de 

zeespiegelstijging, het veen weggeslagen werd. Het is niet uitgesloten dat in de late 

middeleeuwen op drooggevallen kwelders gewoond werd (al dan niet op terpen). 

De latere overstromingen kunnen de vindplaatsen weggeslagen maar ook afgedekt 

hebben. Voor de late Middeleeuwen is de verwachting daarom laag tot middelhoog. 

Voor de nieuwe tijd is de verwachting tot eind 18e eeuw laag. Na de Allerheiligenvloed 

is het gebied langzaam ingepolderd. Bewoningsporen en structuren worden daarom 

niet verwacht. Er kunnen wel sporen van de inpoldering aangetroffen worden. Bij een 

archeologische begeleiding op de Rijkswerf is bijvoorbeeld een ontwateringssloot 

aangetroffen.

23  Berg, 2017.

Figuur 2.19 
Foto genomen tijdens de bouw van gebouw 
5. Zichtbaar is de oost zijde van de bouwkuip 
(Bron: Rijksvastgoedbedrijf ).
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Voor na de 18e eeuw is de verwachting hoog als het gebied ingericht wordt als werf. 

Het plangebied is echter (deels) enkele keren heringericht. Delen zijn daarnaast 

vanwege verontreinigingen ook gesaneerd. Dit zouden aanwezige archeologische 

resten (te relateren aan de werf zelf) verstoord kunnen hebben. Desondanks heeft 

onderzoek in andere delen heeft aangetoond dat er resten uit deze periode aanwezig 

kunnen zijn. Opgemerkt moet ook worden dat het noordelijk/noordwestelijk deel 

van het plangebied lange tijd onbebouwd gebleven is. De verwachting op structuren 

zijn hier een stuk kleiner, zaken als afvaldumps kunnen hier welvoorkomen. De (her)

inrichting en saneringen zullen hier echter veel van verstoord hebben.

Eén van de twee Rijksmonumenten, het Klooster (gebouw 002, bijlage 3), is gebouwd 

op de funderingen van voorganger van dit gebouw. Resten uit de beginperiode van 

de werf zijn hier dus te verwachten. Daarom is er voor deze periode een middelhoge 

tot hoge verwachting. Het andere rijksmonument uit 1869 is wel onderkelderd. Alleen 

dieper gelegen oudere resten zijn hier nog aanwezig.

De gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm weergeven in tabel 

2.2.
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Eigenschap Verwachting

Datering Meso- neolithicum

Complextype Vondststrooingen en evt. haardkuilen.

Omvang Beperkte omvang.

Diepteligging Circa 7 m - NAP

Gaafheid en conservering Mogelijk matig tot goed indien niet geërodeerd.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken (vuur)steen en kuilen met houtskool

Mogelijke verstoringen Erosie.

Datering (laat-) neolithicum – bronstijd

Complextype Bewoning

Omvang huisplaatsen.

Diepteligging Variërend dieper dan 1 tot 2 m - NAP

Gaafheid en conservering Mogelijk matig tot goed indien niet geërodeerd.

Locatie Verspreid over het hele plangebied.

Uiterlijke kenmerken Paalkuilen, afvalkuilen, haardplaatsen, waterputten/kuilen, percelering. Mogelijk 
afgedekt met een vondstenlaag 

Mogelijke verstoringen Mogelijk erosie.

Datering Bronstijd-Romeinse tijd/vroege middeleeuwen

Complextype Bewoning: huisplaatsen al dan niet op terpen en nederzettingen

Omvang Indien sprake is van losse huisplaatsen beperkt in omvang. In dien sprake is van 
een nederzetting met meerdere huisplaatsen een redelijk grote omvang.

Diepteligging Circa 1,10 tot 1,50 m - NAP

Gaafheid en conservering Waarschijnlijk niet meer intact als gevolg van verspoeling erosie.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Opgehoogde huisplaatsen, paalkuilen, (afval)kuilen, waterputten, percelering. 
Indien intact evt. met een vondstenlaag.

Datering Middeleeuwen

Complextype Bewoning

Omvang Huisplaatsen.

Diepteligging Variërend: waarschijnlijk ondieper dan 1.50 m - NAP

Gaafheid en conservering Mogelijk matig tot goed indien niet geërodeerd.

Locatie Verspreid over het hele plangebied.

Uiterlijke kenmerken Paalkuilen, afvalkuilen, haardplaatsen, waterputten/kuilen, percelering. 

Mogelijke verstoringen Mogelijk erosie.

Datering Nieuwe tijd

Complextype Inpoldering/ontginning

Omvang Groter dan het plangebied.

Diepteligging Circa 0.75 tot 1.10 m - NAP

Gaafheid en conservering Deels afgetopt door ophoging en verstoring van de aanleg van de Rijkswerf en 
bijbehorende inrichting

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Ontwateringssloten, mogelijk toegangspaden en wegen.

Datering Nieuwe tijd

Complextype Militair/ haven-werf

Omvang Groter dan het plangebied.

Diepteligging Vanaf maaiveld

Gaafheid en conservering Deels verstoord door recente bodemingrepen 

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Bebouwing, kades, afvalkuilen.

Mogelijke verstoringen Bodemsaneringen, bouwwerkzaamheden.

Datering Moderne tijd 

Complextype Militair complex en werf

Omvang Groter dan het plangebied

Diepteligging Vanaf maaiveld

Gaafheid en conservering Afhankelijk van sanering en inrichting van na 1945. Noordwestzijde en 
zuidoosthoek  waarschijnlijk niet meer intact. Centraal deel ter hoogte van 
Rijksmonumenten waarschijnlijk relatief gaaf.

Locatie Verspreid over het hele plangebied, Historische bebouwing met name oost/
zuidoostzijde plangebied.

Uiterlijke kenmerken Funderingen, bebouwing, kades, infrastructuur.

Mogelijke verstoringen Bombardamenten WO2, sloop en herbouw, bodemsanering

Tabel 2.2 
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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3 Conclusie

3.1 Conclusie

Het plangebied ligt in een zone met gestapeld landschap. Op het diepste niveau, circa 

8 m-mv (7 m – NAP) kan een intact pleistoceen landschap aanwezig met bewoningspo-

renuit het meso- en neolithicum. Het pleistocene landschap is afgedekt met wad- en 

mogelijk kwelderafzettingen. Hoewel ondanks de natte omstandigheden bewoning 

hierop niet uitgesloten is, is het waarschijnlijker dat pas in de hierop volgende periode 

het gebied bewoond was. Resten daarvan zou op/in het veen, gelegen op circa 3 

m-mv (circa 1,50 m - NAP), verwacht kunnen worden. Het is echter waarschijnlijk 

dat dit niveau met bewoning uit de periode van de bronstijd-Romeinse tijd in de 

middeleeuwen geërodeerd is, toen onder invloed van de stijgende zeespiegel en het 

ontstaan van het Marsdiep, het veen weggeslagen werd en de westelijke Waddenzee 

ontstond.  Ter hoogte van het plangebied ontstaat (opnieuw) een kwelder landschap. 

Uit de omgeving is bekend dat opnieuw hierop gewoond werd. Echter overstromingen 

aan het einde van de middeleeuwen en begin nieuwe tijd kunnen eventuele 

vindplaatsen wederom vernietigd hebben. De archeologische verwachting voor de 

verschillende perioden is daarom van laag tot middelhoog.

Het plangebied wordt pas echt opnieuw ingericht met de werkzaamheden voor 

de oorlogshaven aan het Nieuwe Diep en de Rijkswerf Willemsoord. Er is een 

hoge verwachtingen voor sporen en structuren uit de 19e en 20e eeuw. Wel zijn er 

verstoringen te verwachten. In tegenstelling tot het zuidwestelijk deel van de Rijkswerf 

is zijn de verstoringen als gevolg van saneringen beperkt tot de recente gebouwen en 

direct om het gebouw Klooster. 

3.2 Selectie-advies

Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt voor het plangebied zijn 

afhankelijk van de aard van toekomstige ingrepen mogelijk vervolgstappen uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk. Indien diepere 

ingrepen gaan plaatsvinden die mogelijk het (laat-)middeleeuwse niveau en dieper van 

voor de overstromingen verstoren, wordt geadviseerd in een vroeg stadium minimaal 

een verkennend booronderzoek uit te voeren om de bodemopbouw, potentiële 

archeologische niveaus en de dikte van het (sub)recente pakket te bepalen. Op basis 

van onderzoek in de omgeving, de huidige ligging van het maaiveld en rekening 

houdend met een mogelijk variërende diepte ligging, betekend wordt geadviseerd 

dit concreet bij ingrepen dieper dan 2,00 m – mv uit te voeren. Afhankelijk van de 

resultaten kunnen vervolgstappen bepaald worden.

Indien de ingrepen alleen resten van de voormalige Rijkswerf bedreigen wordt 

geadviseerd deze bij de rijksmonumenten en bebouwing van voor de Tweede 

wereldoorlog te begeleiden om bedreigde bouwhistorische elementen te 

documenteren. Voor de overige delen van het terrein wordt dan geen vervolgonder-

zoek aanbevolen.

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.
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Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Den Helder 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, rood omkaderd (Bron: PDOK Opentopo).

Figuur 1.2 Situering plangebied, rood omkaderd, op de luchtfoto (Bron luchtfoto: 

PDOK 2018).

Figuur 2.1 Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Den Helder met het 

plangebied , rood omkaderd (Bron: Verniers, 2018).

Figuur 2.2 Geomorfologische kaart met het plangebied, rood omkaderd, en omgeving 

(bron: Alterra).

Figuur 2.3 Bodemkaart van het plangebied, rood omkaderd, en omgeving (bron: 

Alterra).

Figuur 2.4 Uitsnede uit het AHN 3  met het plangebied, rood omkaderd. Ter oriëntatie 

is de bebouwing weergegeven. Blauw vormen de hoger gelegen delen van het 

plangebied, c.q. de daken van de bebouwing. Via geel, naar oranje naar rood geeft de 

lager gelegen lager gebieden weer. (Bron: AHN).

Figuur 2.5 Uitsnede archeologische waardenkaart Gemeente Den Helder met het 

plangebied, rood omkaderd (Bron: Verniers 2018).

Figuur 2.6 AMK terreinen (gele vlakken) en gebouwde Rijksmonumenten (oranje 

stippen) (Bron: RCE).

Figuur 2.7 Archis waarnemingen (oranje stippen) en onderzoeken (blauw omlijnd) met 

de locatie van het plangebied, rood omkaderd. (Bron: RCE).

Figuur 2.8 Nova descriptio Comitatus Hollandiae cum suis urbibus ... = Niewe 

beschrijvinge des Graefschaps van Hollandt met alle zijne steden .... Sonnewijser, 1604. 

Globale ligging van het plangebied is in de rode cirkel aangegeven. Het noorden ligt 

rechts (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.9  Kaerte van t’ Koegras : geleegen tusschen Wieringen, en Wieringer Waerdt, 

Zype, Callants-ooge, ende Huysduyne gemeeten en geteeckent door Dirck Abbestee 

secretaris inde Heerlicheyt van Callants-ooge en int kooper gebraght by Frederick de 

Wit A. 1672. De globale ligging van het plangebied is met de rode cirkel aangegeven. 

Het noorden ligt naar boven (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.10 Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland tam in minores 

quam praecipuas ditiones peraccuraté distincta et edita per Nicolaum Visscher Amst. 

Bat [Amsterdam], nunc apud Petrum Schenk Junior, ca. 1750. (Bron: Universiteit van 

Amsterdam).

Figuur 2.11 Algemeene kaart van het Groot Amsterdamsch Kanaal door Noord 

Holland : voor de koopvaardijvaart en s’ Konings Marine tusschen het Y en de reede 

van Texel, ondernomen in 1819 en voltooid in 1825 gegraveerd naar eene kaart 

daar toe met goedvinden van Z.M. den Koning verstrekt, door den staatsraad ... J. 

Blanken Jansz. ; C. van Baarsel & Zoon sculps Te Amsterdam, bij de Wed. Gerd. Hulst 

van Keulen, 1825. Het plangebied is rood omkaderd. Het noorden ligt rechts (Bron: 

Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.12 Het plangebied, rood omkaderd,  geprojecteerd op de Kadasterkaart 

(Minuutplan) uit 1811-1832 van Helder en Huisduinen, Noord-Holland, sectie A, blad 02 

(Bron: RCE).

Figuur 2.13 Luchtfoto uit de periode 1920-1940 richting het noordoosten met aan de 

overzijde van het dok het plangebied. Links van en deel tussen de bebouwing zijn 

sportvelden zichtbaar (Bron: NIHM).

Figuur 2.14 De Rijkswerf en de stelling van Den Helder in 1864 (Bron: overgenomen uit 

Asselberg 2010).

Figuur 2.15 De verschillende bouwfasen van de huidige bestaande bebouwing (Bron: 

overgenomen uit Asselberg 2010).
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Figuur 2.16 Verdedigingslinies met onder andere de Stoplijn  op 10 mei 1940 (Bron: 

Siersema & Nierstrasz, 1960)

Figuur 2.17 Kaart met bominslagen gedurende de Tweede Wereldoorlog. De inslagen 

van brisantbommen zijn verkeerd aangeduid als springbommen (Bron: overgenomen 

uit Brouwer en Wijnen 2016).

Figuur 2.18 Uitsnede NAZCA met onderzochte en eventueel gesaneerde gebieden 

(Bron: Omgevingsdienst Noor-Holland Noord)

Figuur 2.19 Foto genomen tijdens de bouw van gebouw 5. Zichtbaar is de oost zijde 

van de bouwkuip (Bron: Rijksvastgoedbedrijf)

Tabellenlijst

Tabel 1.1: Administratieve gegevens.

Tabel 2.1: Archeologische onderzoeken inde omgeving van het plangebied.

Tabel 2.2 Gespecificeerde archeologische verwachting.

Bijlage Geraadpleegde bronnen
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Bijlage 1 Tijdstabel
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Bijlage 2 Gebruikte bronnen

Bron Geraadpleegd Motivatie (wanneer niet 
gebruikt)

Verplichte bronnen

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Ja

Archis Ja

Historische kaarten Ja

gemeentelijke beleids/verwachtingskaarten (indien aan-
wezig)

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 rele-
vante 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 ja

Milieukundig bodemonderzoek Nee Rapporten zijn niet direct 
geraadpleegd. Wel zijn de 
samenvattingen/conclusies 
via de ODNHN ingezien.

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 geschie-
denis

Eigenaar en gebruiker Ja via informatie van opdracht-
gever

Provinciale depots Nee Niet van toepassing
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Bijlage 3 Topografie Koninklijk Instituut voor de Marine
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