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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 bewoning hierop niet uitgesloten is, is deze 

waarschijnlijker op het veen dat hierboven op circa 4,00 m-mv ( circa 2,50 m - NAP) 

ligt. Het is echter waarschijnlijk dat dit niveau uit de periode van de bronstijd-Romeinse 

tijd in de middeleeuwen geërodeerd is bij overstromingen. 

Ter hoogte van het plangebied is waarschijnlijk een duinlandschap ontstaan, waarbij 

een bijna 4 meter dik zandpakket afgezet is. In de omgeving is minimaal één 

vindplaats uit de Middeleeuwen bekend  waardoor vindplaatsen niet uitgesloten zijn. 

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

eventuele vindplaatsen vernietigd en/of toegedekt hebben.

Het plangebied is inde loop van de eeuwen ingepolderd en pas echt opnieuw 

ingericht met de aanleg van de stelling van den Helder en Fort Dirks Admiraal. 

Er is een hoge verwachtingen voor sporen en structuren uit de 19e en 20e eeuw. 

Aangezien grootschalige bebouwing binnen het fort of bastion ontbrak en delen van 

de vestingwerken al eind 19e eeuw geslecht waren is onduidelijk hoeveel bewaard 

gebleven is van de vroegere fasen. 20e eeuwse oorlogserfgoed zal wel sporen direct 

onder de het maaiveld hebben achtergelaten. Mogelijk zijn er (resten van) bunkers 

zelf nog aanwezig, danwel uitbraaksporen van de sloop. Verder is er een grote 

kans op aanwezigheid van veldversterkingen (zoals loopgraven, schuttersputten, 

versperringen) en afvalkuilen/concentraties.

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 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. Vanwege 

de onbekende diepte ligging van dit niveau, rekening houdend met een ophoging 

van circa 1,00 meter ten opzichte van (niet bebouwde) omliggende weilanden en 

een eventuele bouwvoor uit de nieuwe tijd voor de inrichting van het fort, wordt 

aangeraden bij ingrepen dieper dan  1,50 m – mv het verkennende onderzoek uit te 

voeren. Afhankelijk van de resultaten kunnen eventueel noodzakelijke vervolgstappen 

bepaald worden.

Selectieadvies militair erfgoed/archeologie

De kern van de inrichtingen uit de vooroorlogse periode en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog ligt ten oosten van het huidige plangebied. Desondanks zijn er binnen 

het plangebied ook resten te verwachten. De inrichting en herinrichting in de 2e helft 

20e eeuw hebben waarschijnlijk substantiële resten verstoord. Hoewel het vastleggen 

van de structuren, inclusief het verzamelen van mobilia die een beeld geven van 

het gebruik essentieel kan zijn staat de proportionaliteit van regulier archeologisch 

onderzoek hier niet in verhouding met de mogelijke kenniswinst.

Voorgesteld wordt in deze zone om bij bodemingrepen de uitvoerders alert te 

laten zijn op potentiele toevalsvondsten zoals afvalkuilen en (rand)structuren en 

archeologisch onderzoek in de vorm van een extensieve begeleiding uit te laten 
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voeren. Hieronder wordt verstaan dat archeologisch onderzoek bij melding van 

aantreffen resten in combinatie met  regelmatige inspecties bij ontgravingen. Een 

actieve begeleiding, waarbij de daadwerkelijke (bodemverstorende) werkzaamheden 

onder begeleiding van archeologen uitgevoerd worden, wordt aangeraden op het 

moment dat er  behoudenswaardige resten aangetroffen zijn.

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 de Luitenant-Kolonel Maaskamp-kazerne aan de Nieuweweg nr. 2, 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 op een bastion Fort Dirks Admiraal, oorspronkelijk onderdeel 

van de stelling van Den Helder. Het oorspronkelijke buitenbastion, aangelegd in 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied, rood omkaderd (Bron: 
PDOK Opentopo).
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1811-1812 en behorende bij het Fort Erfprins, is grotendeels egaliseert. De kazerne 

was in gebruik voor legering van soldaten ten behoeve van het luchtdoelartillerie-

schietkamp. Het kamp was van begin jaren 50 tot 2013 in gebruik. De huidige 

inrichting dateert uitgezonderd enkele latere uitbreidingen uit de jaren 80 van de 

20e eeuw. Deze bestaat één- of tweelaags gebouwen en wegverhardingen. Langs de 

grachten zijn groenstroken aanwezig. Het terrein is onderdeel van een rijksmonument 

(monumentnr. 338271) maar heeft binnen het plangebied geen monumentale 

bebouwing. De ravelijnen, grachten, delen van de wallen en enkele Tweede 

Wereldoorlog Bunkers zijn nog intact en vormen het rijksmonument.

Het gebied ligt direct ten oosten van de Nieuweweg dat dwars door het bastion loopt 

en wordt begrenst aan de andere zijde begrenst door de omgrachting. Een zijweg van 

de Nieuweweg vormt de zuidelijke begrenzing.

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 
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied, rood omkaderd 
(Bron luchtfoto: PDOK 2018).
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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 bureauonder-

zoeken voor acht defensie terreinen 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 Luitenant-Kolonel Maaskamp-kazerne.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: 09D23 Luitenant-Kolonel Maaskamp

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766140100

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: Nieuweweg 2

Coördinaten gebied: Centrum 112477 / 551209

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Circa 46.000 m²

Huidig grondgebruik: Barakken en kantoorgebouwen met bijbehorende infra-
structuur, groenstroken

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 

DH3-4A. Dit refereert naar fort Dirks Admiraal. In het begeleidende rapport is de 

volgende omschrijving opgenomen: “Eerst lag hier een kleine werk van de Engelsen, 

daarna werd hier een fort aangelegd. De omwallingen zijn deels afgegraven en deels sterk 

gewijzigd. Twee bomvrije poternes die toegang gaven tot de grachtoevers tegenover de 

ravelijnen zijn verdwenen, evenals de fundering van een onvoltooid gebleven kazerne. 

Veel nieuwe bebouwing aanwezig.”

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 Huisduinen en de Stelling 2015 , artikel 23.2

Het plangebied valt tevens in een beschermd Dorps en Stadsgezicht. In het geldende 

bestemmingsplan zijn in artikel 24 regels hiervoor opgenomen omtrent sloop van 

bestaande gebouwen en inrichtingen en de relatie aangaande archeologie 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 

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 

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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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.

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 
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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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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/of waddenlandschap (de afzettingen hiervan behoren tot 

het laagpakket van Walcheren, formatie van Naaldwijk). 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 in ieder geval ten oosten van het plangebied een getijdekreken 

aanwezig waren.4

Het pakket aan holocene afzettingen dat door al deze ontwikkelingen ontstaan 

is, is ter plaatse van het plangebied meer dan 4 meter dik.5 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 deel van Den Helder vallen binnen bebouwde kom en 

zijn op de bodemkaart en de geomorfologische kaart niet gekarteerd. 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. 

Direct ten oosten van het plangebied is in het dinoloket een  boring aangeven.6 Tot 

circa 5 m -mv zijn siltige kleipakketten van het laagpakket van Wormer aanwezig. 

Hierboven is een 30 cm dikke laag Hollandveen aangetroffen. Vanaf circa 4,70 m – 

mv tot aan de bouwvoor/maaiveld zijn fijn tot zeer fijn zandzandige zandpakketten 

aanwezig behorende tot laagpakket van Walchteren. Circa 300 m ten noordwesten is 

een vergelijkbaar profiel bij een archeologisch booronderzoek (zaakid. 2223063100).7 

In de boringen is aanvullend vastgesteld dat de top (circa 2,50 m – NAP) van het 

veenpakket duidelijk geërodeerd is waarna zand bij overstromingen afgezet is. Tot de 

bouwvoor/recent verstoorde pakketten komt vervolgens matig fijn tot matig grof 

zand voor. Vanwege het ontbreken van gelaagdheid en schelpmateriaal hierin is 

geconcludeerd dat het hier waarschijnlijk om door wind afgezette duinzand gaat. Dit 

proces moet niet lang na de overstromingen die het veen (deels) weggeslagen hebben 

opgang gekomen zijn. 

Uit de AHN blijk dat het maaiveld binnen het plangebied rond de circa 1.40 m + NAP 

ligt. Het maaiveld vertoond weinig natuurlijke variatie, maar ligt wel een meter hoger 

4  Vos en Vries 2013.
5  Vos en Vries 2013.
6  Boring B09D0485, bron www.dinoloket.nl.
7  Exaltus 2008.
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dan enkele omliggende weilanden. (figuur 2.4). Dit zou samen kunnen hangen met een 

ophoging, eventueel het gevolg van egalisatie van de oorspronkelijke omwalling van 

het bastion.

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.8 Op de vernieuwde verwachtingenkaart valt het plangebied 

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

waarde met code DH3-4A. In het begeleidende rapport is de volgende omschrijving 

opgenomen: “Eerst lag hier een kleine werk van de Engelsen, daarna werd hier een fort 

aangelegd. De omwallingen zijn deels afgegraven en deels sterk gewijzigd. Twee bomvrije 

poternes die toegang gaven tot de grachtoevers tegenover de ravelijnen zijn verdwenen, 

evenals de fundering van een onvoltooid gebleven kazerne. Veel nieuwe bebouwing 

aanwezig.”

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) en Provinciale 
Waardenkaarten

Het plangebied ligt een AMK terrein van archeologische waarde Het gaat hierbij 

om de resten die behoren bij de stelling van den Helder bestaande uit fort Lasalle 

(tegenwoordig fort Erfprins), Fort L’Ecluse (tegenwoordig Dirks Admiraal) met 

bijbehorende verbindingswal aanwezig (monumentnr. 14986). Fort Lasalle/

Fort Erfprins is circa 1,5 km ten noordwesten gelegen. Resten van de forten en 

verbindingswal zijn nog zichtbaar aan het oppervlak en/of stratenpatroon.

Verder zijn er in de directe omgeving nog andere terreinen met bekende waarden op 

de AMK aangegeven. Op  1,5 km ten oosten is een ander fort van de stelling van Den 

Helder gelegen, fort Westoever (terrein van archeologische waarde, monumentnr. 

14988). Het fort is gebouwd na de aanleg van het Groot Noordhollands kanaal in 1825 

en kwam niet voor in het oorspronkelijk Franse plan van de Stelling van Den Helder. 

Het fort is als vestingwerk pas in 1958 opgeheven. 

Ten noordoosten, op circa 800 m ligt een  terrein van archeologische waarde 

(monumentnr. 14987). In de ondergrond kunnen resten van de omwalling met 

citadel en ravelijnen uit de Franse tijd aanwezig zijn. Het gaat hier om een deel van 

stadswallen waarvan de aanleg in 1813 wel gestart is, maar nooit afgerond is. De 

omwalling is onder de 19e eeuwse bebouwing verdwenen.

Een terrein van hoge archeologische waarde (monumentnr. 14945) ligt op ruim 1,5 km 

ten noorden. Het gaat hier om de historische kern van Den Helder, gebaseerd op de 

begrenzingen uit midden 19e eeuw. 

Een terrein van hoge archeologische waarde (monumentnr. 14983), genaamd Het Torp, 

ruim 1,5 km ten zuidoosten gelegen, bestaat uit de resten een middeleeuwse terp met 

bewoningsporen teruggaand in de vroege middeleeuwen.

8  Vaars & Alders 2003, Verniers 2018.
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12B 1  Heuvelrug
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13C 1  Hoge kus tduinen + bijbehorende vlakten/laagten
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D3 Hoge dijk
W ater

Legenda

Figuur 2.2 
Geomorfologische kaart van het plangebied, 
rood omkaderd, en omgeving (bron: Alterra).
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Legenda

Figuur 2.3 
Bodemkaart van het plangebied, rood omka-
derd, en omgeving (bron: Alterra).
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Het fort is tegenwoordig een gebouwd rijksmonument. In het rijksmonumentenregis-

ter is de volgende omschrijving opgenomen9:

“In 1811-1813 aangelegd gebastionneerd fort met 2 ravelijnen en een enveloppe, geheten

naar een uitwateringssluisje. Het was in 1813 nog niet voltooid. De in 1828 begonnen 

bouw van een kazerne kwam niet verder dan de fundering. Aan de keel werd het fort 

later omgewerkt tot een veel kleiner werk, onderdeel van de liniewal, met voorgelegen 

caponniere ter bestrijking van de liniegracht. De voorwerken werden in 1886 geslecht.

Op het oorspronkelijke fort, dat geheel afgegraven is, bevinden zich 2 kampementen van 

de Kon. Landmacht. Het geheel met inbegrip van de enveloppe en 2 ravelijnen is omsloten 

door fraaie grachten, waardoor het oorspronkelijke tracé goed bewaard gebleven is. 

De voor de caponniere gelegen enveloppe is grotendeels intact; de oorspronkelijke wal 

heeft hoge steile taluds, verminkt door bunkers en onderkomens welke tijdens de tweede 

wereldoorlog aangelegd zijn. De in de liniewal gelegen redan met vooruitgeschoven 

caponniere is grotendeels nog geheel intact; de wal heeft hoge steile taluds, eveneens 

ontsierd door betonnen Duitse bunkers. In de keel van het fort, aan de zuidzijde van het 

terre-plein, een bomvrij onderkomen, waarop gesmeed ijzeren hek met voor de tijd.”

2.3.3 Archis gegevens 

Het huidige plangebied ligt in een gebied dat formeel eerder (archeologisch) 

onderzocht is. Het valt binnen een groot onderzoeksgebied naar de westelijke 

Waddenzee (zaakid. 2475630100). Er zijn echter geen relevante archeologische 

waarnemingen zijn binnen dit onderzoek voor het huidige plangebied gedaan.

9  Bron: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/338721.
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Figuur 2.4 
Uitsnede uit het AHN  met het plangebied in 
rood (bron: AHN).
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Direct buiten het plangebied zijn meerdere onderzoeken aanwezig. De onderzoeken 

en vondstlocaties/waarnemingen binnen een straal van 1000 m om het huidige 

plangebied zijn bekeken. De ligging van de onderzoeken is op figuur 2.6 aangegeven.

Voor de verbindingswal tussen de fort Erfprins en fort Dirks Admiraal zijn twee 

bureauonderzoek opgesteld (zaakid. 2171856 en 2440443100) . Hierbij zijn drie 

tracé delen onderzocht. Vastgesteld is dat op de verbindingswal diverse structuren 

zoals geschutsposten zijn aangelegd. Resten en funderingen hiervan worden 

aanwezig geacht ondanks dat in de jaren 70 van de 20e eeuw de gehele wal op 

nieuw geprofileerd is. Voor oudere resten daterende vanaf de ijzertijd tot in de 

vroege middeleeuwen geldt een middelhoge verwachting. Geadviseerd wordt de 

archeologische resten zoveel mogelijk in situ te bewaren.10

Op circa 300 m ten noordwesten is een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 

(zaakid. 2223063100). Bij het booronderzoek is op circa 3,50 m -mv geërodeerd veen 

vastgesteld. Hierboven is een pakket zand dat in eerste instantie door water en 

10  Salomons 2014.
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Figuur 2.5 
Uitsnede archeologische waardenkaart 
Gemeente Den Helder met het plangebied in 
rood omkaderd (Bron:  Verniers 2018).
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later door wind is afgezet. Dit laatste is als duin zand geïnterpreteerd. Er zijn geen 

archeologische niveaus of indicatoren  aangetroffen en geadviseerd wordt daarom het 

plangebied vrij te geven.

Bij een booronderzoek (zaakid. 2164039100) 850 ten westen zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen. Opvallend genoeg was direct ten zuiden van het 

onderzochte gebied in 1954 een waarneming gedaan van ijzertijd aardewerk en dierlijk 

botmateriaal (zaakid. 2925601100).

Bij een bureauonderzoek (zaakid. 2315630100), circa 650 m ten westen is vervolgonder-

zoek aanbevolen als het IJzertijd-Vroege middeleeuwen niveau op het veen verstoord 

wordt.

Naast de bovengenoemde waarnemingen is er binnen het onderzoeksgebied nog 1 

losse waarneming ten zuiden van het plangebied (zaakid. 2776505100). Het gaat hier 

echter om een verkeerd geplaatste baggervondst die hoort bij fort Westoever.
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Figuur 2.6 
Archis waarnemingen (oranje stippen) en 
onderzoeken (blauw omlijnd) en de (voor-
malig) AMK terreinen (gele vlakken) ter ref-
erentie, met de locatie van het plangebied 
rood omkaderd (Bron: RCE).
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2.3.4 Regionale Bewoningsgeschiedenis en historische gegevens plan-
gebied11

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 

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 droog gevallen 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.12

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 

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 

(De Nieuwe Haven genaamd) 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.

Ten zuiden van de bewoningskern werd om de (oorlogs)haven en de, begin 19e eeuw 

opgerichte, Rijkswerf Willemsoord te beschermen de stelling van Den Helder ingericht. 

Fort Dirks Admiraal is hier onderdeel van (zie hieronder). In de loop van de 20e eeuw 

breidt Den Helder zich steeds verder uit. Zo is na de Tweede Wereld Oorlog is het fort, 

dat eerst ruim buiten de bebouwde kom lag, binnen de bebouwde kom van gemeente 

komen te liggen.

11  Overgenomen uit Verniers 2018 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor de onderzoeksloca-
tie.

12  Verniers 2018.



Nieuweweg 2    21

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 2.7). Huisduinen is aangegeven, maar (het latere) Den Helder is 

niet aangegeven. Het plangebied is niet goed te plaatsen op deze kaart. Op een kaart 

uit 1672 van Frederick de Wit is meer detail aangegeven, (figuur 2.8). Den Helder is 

hierop bijvoorbeeld wel aangegeven. Het plangebied ligt waarschijnlijk in de polder 

Nieuwland en/of de polders direct ten zouden daarvan: Le Mairs BinnenPolder of de 

Buyuten Gorsen. Op kaartmateriaal uit 1750 lijkt het beeld niet wezenlijk veranderd 

te zijn (niet afgebeeld). Op het Verzamelplan van de kadastrale kaart uit de periode 

1811-1832 (figuur 2.9) is het fort aangegeven, maar is er geen binnen indeling 

weergegeven (figuur 2.9) . 

 De (militaire) topografische kaarten en de Bonnekaarten geven pas vanaf eind 19e  en 

20e eeuw het terrein goed weer. Binnen de buitenste omgrachting zijn er meerdere 

binnengrachten aanwezig. Eind 19e eeuw is sprake op de kaarten sprake  van geslechte 

vestingwerken. Begin 20e eeuw is een schietbaan op het centrale bastion (en binnen 

het plangebied) aangegeven (figuur 2.10). Met uitzondering van een de westelijke hoek 

van de Caponniere lijkt er geen bebouwing binnen het plangebied aanwezig te zijn. Dit 

is blijkt ook uit luchtfoto’s van 1921 en 1943 (figuur 2.11). De bebouwing aan de rand 

van capponiere is waarschijnlijk gesloopt als de Nieuweweg door het fort aangelegd 

wordt. Bebouwing verschijnt vanaf de jaren 60 van de 20e eeuw wanneer de Kolonel 

Maaskamp kazerne ontwikkeld wordt.

Figuur 2.7 
Nova descriptio Comitatus Hollandiae cum 
suis urbibus ... Niewe beschrijvinge des 
Graefschaps van Hollandt met alle zijne 
steden .... Sonnewijser, 1604. Globale lig-
ging van het plangebied is in de rode cirkel 
aangegeven. Het noorden ligt rechts (Bron: 
Universiteit van Amsterdam).
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2.3.6 Militaire geschiedenis

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

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 

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 

Figuur 2.8  
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 liggin van het plangebied is met 
de rode cirkel aangegeven (Bron: Universiteit 
van Amsterdam).

Figuur 2.9 
Het plangebied, rood omkaderd, op de 
Kadasterkaart (Verzamelplan) uit 1811-1832 
van Helder en Huisduinen, Noord-Holland. 
Het noorden ligt rechts (Bron: RCE).
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Figuur 2.10 
Het plangebied, rood omkaderd, geprojec-
teerd op  de topografische kaart van 1910 
(Bron: Kadaster).

Figuur 2.11 
Luchtfoto van bovenaf genomen door de RAF 
tijdens een bombardement in 1943 (Het fort is 
waarschijnlijk niet het doel geweest, maar een 
terrein ten noordwesten hiervan). Zichtbaar 
zijn de omgrachtingen en restanten van wal-
len. De latere Nieuwenweg is dan al door het 
fort aangelegd  (Bron: NIHM).
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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. 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.13

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

verschillende fasen al aanvullende schansen en versterkingen aangelegd.14 Desondanks 

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

27 augustus 1799 een Brits-Russische invasie in de kop van Noord-Holland plaatsvindt, 

konden de Engelse troepen over land de stad na 1 dag strijd al afsnijden van 

versterkingen en vervolgens op 28 augustus deze innemen.15 Als de republiek formeel 

ingelijfd is in Napoleontische Frankrijk wil Napoleon-Bonaparte van 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). Na 

de voltooiing van het Noord-Hollandsch Kanaal werden hier nog de forten Westoever 

en Oostoever aan toegevoegd.16. 

Het eerste ontwerp van Fort de lÉcluse dateert al van 1803, en werd voorzien op 

een in 1811 geslecht kleiner vestingwerk. Het werd zo gepositioneerd dat het op 

de grens lag van het vasteland en het moerassige deel van het Koegras, en vormde 

daarmee het midden van het landfront van de stelling om Den Helder. Het kon met 

hier geplaatste kanonnen zowel vuur uitbrengen naar het zuiden (het terrein voor 

het landfront) en flankerend vuur mocht een eventuele vijand zijn doorgebroken. Een 

groot deel van de bakstenen gebouwen is pas na de Franse tijd gebouwd. Maar hier 

zijn ook ontwerpen bij die nooit zijn afgebouwd, zoals de in 1828 gestarte bouw van 

een bakstenen kazerne, waarvan alleen de fundering is gelegd. In 1865 wordt een 

spoorweg aangelegd dwars door het oostelijke deel van het fort. Opvallend genoeg 

heeft dit nauwelijks tot veranderingen geleid. Dit gebeurd wel met de ontwerpen 

vanaf 1873. De Frans-Duitse  Oorlog van 1870-1871 heeft aangetoond dat het geschut 

aanzienlijk verbeterd is. Fortificaties moeten op de meer moderne inwerking van 

vijandelijk vuur voorbereid worden. In 1882 is er een nieuw, en vooral goedkoop plan 

op tafel gebracht. Hiervoor wordt het kroonwerk, de ravelijnen en de enveloppe 

gesloopt, wat neerkomt op gehele sloop van het fort in 1886. De grachten bleven open 

liggen, en ook het reduit bleef gehandhaaft zij het in sterk aangepaste vorm. De wal 

werd verhoogd om zo ruimte te bieden voor 16 opstellingen van geschut. Hier konden 

17 middelzware kanonnen en drie houwitsers van 21 cm worden opgesteld. De naam 

veranderde toen in Batterij Dirks Admiraal. Onder de batterij lag een bomvrije kazerne, 

met onderkomens voor de geschutsbemanning en opslag van munitie, verdeeld 

over drie verdiepingen diep. Voor de batterij stond de in 1882 gebouwde bakstenen 

caponnière op een eiland met een groot grondmassief. Hierin stonden vier kanonnen 

voor flankerend vuur, die richting het voorterrein van Fort Erfprins aan de ene kant en 

aan de andere kant richting Fort Westoever konden reiken.

In 1904 vind er een opmerkelijke bouw plaats van twee grote en twee kleine (50 cm 

dikke) betonnen schuilplaatsen. Van deze zeldzame objecten bestaan er nu nog drie. 

13  Alphen et al, 2019, p. 270.
14  Gemeente Den Helder, 2017.
15  Alphen et al 2019, p. 170.
16  Verniers, 2018, p. 9.
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Het zijn langgerekte gebouwen waarin de vensters en deuren voorzien zijn van stalen 

platen.

Gedurende de mobilisatie van 1914-1918 is Fort Dirks Admiraal ook gevuld met 

Nederlandse soldaten. De nog maar tien jaar oude schuilplaatsen doen hierbij goede 

diensten. De taak als front en flankbeveiliging zijn eigenlijk niet gewijzigd. Gelukkig 

hoeft de fortbemanning niet in actie te komen in deze periode.

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 2.12). 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 die dag zijn er maar 

liefst vijf hoofdkwartieren op het voormalige fortterrein ingericht17: de regimentscom-

mandanten van het 33e , het 36e en het 45e Regiment Infanterie (C-33 R.I, C-36 R.I en 

C-45 R.I.); en de bataljonscommandanten van het 2e bataljon van het 33e R.I. en van 

het 2e bataljon van het 45e R.I. (C-II-33 R.I. en C-II-45 R.I.). Deze bataljons liggen in 

het gebied achter de Frontlijn, en ook deels in de Tweede Lijn. Het 2e bataljon van 33 

R.I. ligt achter de Stoplijn (figuur 2.13). De hen alle overkoepelende commandant van 

de Stelling Den Helder (Schout bij nacht H. Jolles), die tevens de Waddeneilanden, de 

Afsluitdijk en de westelijke oever van deze dijk inclusief de Wons-Stelling onder zich 

had, was gevestigd op de Rijkswerf.

Niet alleen tijdens de voorafgaande mobilisatie vanaf augustus 1939, maar ook nog 

tijdens de meidagen van 1940 worden de opstellingen verbeterd. Het betreft hier 

in de meeste gevallen om veldversterkingen. 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 

aangezien ná de capitulatie om 20.00 uur ’s avonds toch nog een bombardement 

op Den Helder is uitgevoerd. Dit kostte aan minstens 28 mensen het leven, plus nog 

enkele tientallen gewonden en enorme schade als gevolg van deze oorlogsmisdaad.18 

17  Er was nog een zesde hoofdkwartier, echter deze is op 13 mei naar Fort Erfprins verplaatst, het betreft die 
van de commandant van het 21e Grens Bataljon (C-21 G.B.). Zij waren aanvankelijk ingezet om een eventueel 
gevaar van Duitse luchtlandingen, zoals op De Kooy verwacht kon worden, af te wentelen.

18  Siersema & Nierstraz 1960.



26 Nieuweweg 2

Gedurende de bezetting zal het reduit van de Batterij Dirks Admiraal worden gebruikt 

door de Duitsers voor luchtafweer. Het staat dan bekend als Widerstandsnest 120 M – 

Marine Flakbatterie ‘DirksAdmiral’. Op 1 juli komen de eerste drie stukken 8,8cm aan. 

Hun nabij-beveiliging, enkele stukken 2cm Flak zijn al geïnstalleerd. De bijbehorende 

eenheid is de Marine-Flak-Abteilung 804. Deze zal hier tot begin januari 1942 blijven, 

om daarna opgevolgd te worden door Marine-Flak-Abteilung 808 (1./M.Fl.A. 808). 

Ook zij zijn uitgerust met vier stukken 8,8cm Flak geschut, en zijn vanaf 7 april 1942 

operationeel.

Figuur 2.12 
Verdedigingslinies met onder andere de Stoplijn  op 10 mei 1940 (Bron: Siersema & Nierstrasz, 1960).

Figuur 2.13 
Verdedigingslinies en gelegerde eenheden op 14 mei 1940 (Bron: Siersema & Nierstrasz, 1960).
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Met het Winterausausbauprogramm van eind 1942 werd ook aan de versterking 

van deze stelling gedacht, onder Baupunktnummer 41. Het plan voorzag in de 

plaatsing van vier stukken 10,5 cm Flak in stalen koepels die op het van de Luftwaffe 

overgenomen ontwerp  type Fl243 werden geplaatst. Deze stonden op hun beurt 

weer op vier bunkers van het type L401 voor de onderkomens van de bemanning 

en munitieopslag. In het midden van de batterij verrees een vuurleidingssysteem, 

Leitstand type Fl244, met een Entfernngsmesser Fl351. Voor de opslag van extra 

munitie werden twee bunkers van het type Fl246 Munitionsaffülraum gebouwd. Voor 

de elektrische aandrijving van de geschutskoepels en de meetapparatuur werd een 

Fl245 Maschinenzentrale für Flak als stroomgenerator neergezet. Tenslotte zijn er nog 

drie manschappenonderkomens gebouwd (figuur 2.14).

De bouw gaat niet heel snel, maar is wel grotendeels gereed als op 24 maart 1944 heel 

hoog bezoek op de batterij staat. Het bezoek van Generalfeldmarschall Erwin Rommel, 

met in zijn gevolg divisiecommandant Generalleutnant Trierenberg, General der 

Flieger Christiansen, General der Infanterie Reinhard en Seekommandant Nordholland 

Kapitän zur See Stoephasius, duurde slechts 15 minuten! Op 8 mei 1945 wordt de deels 

ontmantelde batterij overgedragen aan de Canadese bevrijders.19

Er werd na de stormvloed van 1953 besloten tot de bouw van een moderner 

barakkenkamp aan de Nieuweweg, op één van de buitenbastions van het fort. Deze 

werd op 17 mei 1957 in gebruik genomen. Op 6 april 1962 kreeg het kampement 

de naam Luitenant-kolonel Maaskamp, naar lkol A.J. Maas, grondlegger van de 

Luchtdoelartillerie.

19  Elderen 1985, Dijkstra 2017.

Figuur 2.14 
Indelingstekening van het fort uit 1941 met 
links in rood begrenst het huidige plan-
gebied. Aangegeven is de latere Nieuweweg. 
Op basis van de legenda hebben op het 
puntje van de caponniëre binnen het plan-
gebied een Leitsland en een Bautengestaan 
(Bron: via collectie Military Legacy, Dordrecht).
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Aan de overkant van de Nieuweweg lag het Deibelkamp. Dit was in gebruik bij de 

luchtmacht en bij enkele parate luchtdoelartillerie-eenheden. Toen deze eenheden in 

1964 werden opgeheven, werd dit kamp aan het Luask toegevoegd, zodat Fort Dirks 

Admiraal verlaten kon worden. Er werden nieuwe barakken gebouwd, wat al een grote 

vooruitgang was. Pas in de jaren 80 van de vorige eeuw is er permanente bebouwing 

gerealiseerd op het Maaskamp, die nu nog in gebruik is.

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 

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. Zo hebben 

boringen ten westen van het plangebied een geërodeerd veenpakket aangetoond 

waarin geen archeologisch niveau meer verwacht werd. 

In het Bodemloket en bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is één onderzoek 

aangegeven.20 In 1995 is een verkennend milieukundig onderzoek uitgevoerd. Hierbij 

is vastgesteld dat hoewel het terrein een lichte vervuiling kent er geen aanwijzingen 

aangetroffen zijn om (ernstige) verontreinigingen te vermoeden. Binnen het 

plangebied hebben dan ook verder geen saneringen plaatsgevonden.

20  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.

Figuur 2.15 
Overzichtskaart met verdediging-
swerken mei 1944, uitgegeven door de 
Wehrmachtbefehlshaber in bezet Nederland. 
Het plangebied is rood omkaderd (Bron: via 
collectie Military Legacy, Dordrecht).
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De inrichting van het kazerneterrein en herinrichtingen in  de tweede helft van de 20e 

eeuw hebben waarschijnlijk wel voor verstoringen gezorgd. De mate waarin is echter 

onduidelijk.

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 voor met 

name de oudere perioden met maar beperkte zekerheid vastgesteld is kunnen worden.

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. Voor de bronstijd-Romein-

se periode is een lage tot middelhoge verwachting. Dit gebaseerd op vindplaatsen 

in de regio en de mogelijke kans op aanwezigheid van een getijde-inversie ruggen 

die vanwege de wat hogere en drogere ligging een aantrekkelijke bewoningslocatie 

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

gebleven is. Ten westen van het plangebied zijn er aanwijzingen dat dit niet het 

geval was. De verwachting voor de middeleeuwen is dat in het gebied regelmatig 

overstroming voorkwamen. Echter de vindplaats Het Torp (AMK terrein  17983) toont 

aan dat dit niet uitsluit dat het gebied bewoond is geweest. In tegenstelling tot andere 

vindplaatsen is deze landschappelijk gelegen op een drooggevallen kwelder en is er 

geen Hollandveen in de ondergrond aanwezig. De latere overstromingen an he teinde 

van de middeleeuwen en begin nieuwe tijd kunnen de vindplaatsen weggeslagen maar 

ook afgedekt hebben. Voor de Middeleeuwen is de verwachting daarom ook 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. Aangezien het terrein ten opzichte van omliggende weilanden hoger ligt lijkt 

het erop dat het verhoogt is. Eventuele aanwezige archeologische resten zijn dan 

waarschijnlijk afgedekt en bewaard gebleven.

Naast de nog zichtbare elementen van het fort kunnen in de grond nog archeologische 

waarden aanwezig van de eerdere gebruiksfasen van het fort. Deze kunnen onder 

andere bestaan uit sporen van oudere fasen van de wallichamen en bebouwingen, 

oude grachtvullingen, waterputten, loopgravenstelsel, afvalkuilen etc. Echter een deel 

hiervan kan door de laat 20e eeuwse inrichting ook verstoord zijn.

De gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm weergeven in tabel 

2.1
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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 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. Indien sprake is van 
een nederzetting met meerdere huisplaatsen een redelijk grote omvang.

Diepteligging Circa 2.50 m -  NAP

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

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 al dan niet op terpen.

Diepteligging Variërend: waarschijnlijk ondieper dan 2.50 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 0,50 m +  NAP

Gaafheid en conservering Doorsneden door de omgrachting van het fort/bastion

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Ontwateringssloten, mogelijk toegangspaden en wegen.

Mogelijke verstoringen Fort/bastion, huidige inrichting

Datering Nieuwe tijd

Complextype Bastion/fort

Omvang Groter dan het plangebied.

Diepteligging Vanaf maaiveld

Gaafheid en conservering Deels verstoord door (sub)recente bodemingrepen 

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Omwalling, beschoeiing, waterputten, funderingen structuren.

Mogelijke verstoringen Bouwwerkzaamheden 20e eeuw.

Datering Moderne tijd

Complextype Stelling

Omvang Groter dan het plangebied.

Diepteligging Vanaf maaiveld

Gaafheid en conservering Afhankelijk van sloop na 1945

Locatie Reduit

Uiterlijke kenmerken Bunkers voor geschutsopstellingen, manschappenonderkomens, munitie; loop-
graven, afvalkuilen

Mogelijke verstoringen Verschillende fasen van inrichtingen na de Tweede Wereldoorlog

Tabel 2.1 
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 bewoning hierop niet uitgesloten is, is deze 

waarschijnlijker op het veen dat hierboven op circa 4,00 m-mv ( circa 2,50 m - NAP) 

ligt. Het is echter waarschijnlijk dat dit niveau uit de periode van de bronstijd-Romeinse 

tijd in de middeleeuwen geërodeerd is bij overstromingen. 

Ter hoogte van het plangebied is waarschijnlijk een duinlandschap ontstaan, waarbij 

een bijna 4 meter dik zandpakket afgezet is. In de omgeving is minimaal één 

vindplaats uit de Middeleeuwen bekend  waardoor vindplaatsen niet uitgesloten zijn. 

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

eventuele vindplaatsen vernietigd en/of toegedekt hebben.

Het plangebied is inde loop van de eeuwen ingepolderd en pas echt opnieuw 

ingericht met de aanleg van de stelling van den Helder en Fort Dirks Admiraal. 

Er is een hoge verwachtingen voor sporen en structuren uit de 19e en 20e eeuw. 

Aangezien grootschalige bebouwing binnen het fort of bastion ontbrak en delen van 

de vestingwerken al eind 19e eeuw geslecht waren is onduidelijk hoeveel bewaard 

gebleven is van de vroegere fasen. 20e eeuwse oorlogserfgoed zal wel sporen direct 

onder de het maaiveld hebben achtergelaten. Mogelijk zijn er (resten van) bunkers 

zelf nog aanwezig, danwel uitbraaksporen van de sloop. Verder is er een grote 

kans op aanwezigheid van veldversterkingen (zoals loopgraven, schuttersputten, 

versperringen) en afvalkuilen/concentraties.

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 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. Vanwege 

de onbekende diepte ligging van dit niveau, rekening houdend met een ophoging 

van circa 1,00 meter ten opzichte van (niet bebouwde) omliggende weilanden en 

een eventuele bouwvoor uit de nieuwe tijd voor de inrichting van het fort, wordt 

aangeraden bij ingrepen dieper dan  1,50 m – mv het verkennende onderzoek uit te 

voeren. Afhankelijk van de resultaten kunnen eventueel noodzakelijke vervolgstappen 

bepaald worden.

Selectieadvies militair erfgoed/archeologie
De kern van de inrichtingen uit de vooroorlogse periode en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog ligt ten oosten van het huidige plangebied. Desondanks zijn er binnen 

het plangebied ook resten te verwachten. De inrichting en herinrichting in de 2e helft 

20e eeuw hebben waarschijnlijk substantiële resten verstoord. Hoewel het vastleggen 

van de structuren, inclusief het verzamelen van mobilia die een beeld geven van 

het gebruik essentieel kan zijn staat de proportionaliteit van regulier archeologisch 

onderzoek hier niet in verhouding met de mogelijke kenniswinst.
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Voorgesteld wordt in deze zone om bij bodemingrepen de uitvoerders alert te 

laten zijn op potentiele toevalsvondsten zoals afvalkuilen en (rand)structuren en 

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. Een 

actieve begeleiding, waarbij de daadwerkelijke (bodemverstorende) werkzaamheden 

onder begeleiding van archeologen uitgevoerd worden, wordt aangeraden op het 

moment dat er  behoudenswaardige resten aangetroffen zijn.

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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https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdoelartillerieschietkamp 
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied, rood omkaderd (Bron: PDOK Opentopo).

Figuur 1.2 Situering onderzoeksgebied, rood omkaderd (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 van 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  met het plangebied in rood (bron: AHN).

Figuur 2.5 Uitsnede archeologische waardenkaart Gemeente Den Helder met het 

plangebied in rood omkaderd (Bron:  Verniers 2018).

Figuur 2.6 Archis waarnemingen (oranje stippen) en onderzoeken (blauw omlijnd) en 

de (voormalig) AMK terreinen (gele vlakken) ter referentie, met de locatie van het 

plangebied rood omkaderd (Bron: RCE).

Figuur 2.7 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 2.8  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 liggin van het plangebied is met de rode cirkel aangegeven 

(Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.9 Het plangebied, rood omkaderd, op de Kadasterkaart (Verzamelplan) uit 

1811-1832 van Helder en Huisduinen, Noord-Holland. Het noorden ligt rechts (Bron: 

RCE).

Figuur 2.10 Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op  de topografische kaart 

van 1910 (Bron: Kadaster).

Figuur 2.11 Luchtfoto van bovenaf genomen door de RAF tijdens een bombardement 

in 1943 (Het fort is waarschijnlijk niet het doel geweest, maar een terrein ten 

noordwesten hiervan). Zichtbaar zijn de omgrachtingen en restanten van wallen. De 

latere Nieuwenweg is dan al door het fort aangelegd  (Bron: NIHM).

Figuur 2.12 Verdedigingslinies met onder andere de Stoplijn  op 10 mei 1940 (Bron: 

Siersema & Nierstrasz, 1960)

Figuur 2.13 Verdedigingslinies en gelegerde eenheden op 14 mei 1940 (Bron: Siersema 

& Nierstrasz, 1960)

Figuur 2.14 Indelingstekening van het fort uit 1941 met links in rood begrenst het 

huidige plangebied. Aangegeven is de latere Nieuweweg. Op basis van de legenda 

hebben op het puntje van de caponniëre binnen het plangebied een Leitsland en een 

Bautengestaan.

Figuur 2.15 Overzichtskaart met verdedigingswerken mei 1944, uitgegeven door de 

Wehrmachtbefehlshaber in bezet Nederland. Het plangebied is rood omkaderd.
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Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Gespecificeerde archeologische verwachting.
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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/verwachtingskaar-
ten (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 mini-
maal 1:50.000

ja

Gedetailleerde geologische- of bodem-
kaarten

ja

Oude kadasterkaarten ja

Topografische kaart van Nederland ja

Beeldmateriaal voor bouwhistorie nee Niet van toepassing

Milieukundig bodemonderzoek Ja Via Bodemloket en NAZCA van de ODNHN

Archeologische en overige cultuurhisto-
rische rapporten binnen het onderzoeks-
gebied

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

Lucht- en satellietfoto’s Ja

Archieven Nee Nadere gegevens

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 Kolonel Maaskampkazerne

k

6C

11

14

8

6B

3A

6A

1A

1

15

5

6

3

2

16

4

Topografie

     

Schaal: 1:1500
Datum: 20 maart 2019

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

(A3)

09D23 LUITENANT-KOLONEL MAASKAMP
   
  

   
   
   

0 10 20 30 40 50m.

³²

Legenda

k Hoofdingang

Objectgrens

Gebouwen



42 Nieuweweg 2




	voorkantBuroOnderzoek
	Rapport 512_binnenwerk_v1
	achterkant

