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Samenvatting

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

circa 6 m - mv (5 m – NAP) kan een intact pleistoceen landschap aanwezig zijn met 

bewoningsporenuit het meso- en neolithicum. Het pleistocene landschap is afgedekt 

met wad- en mogelijk kwelderafzettingen. Hoewel bewoning hierop niet uitgesloten 

is, is deze waarschijnlijker op afzettingen die vanaf de bronstijd in fasen afgezet zijn. 

De top van de veenlaag hierboven ligt op circa 2,00/1,50 m-mv (circa 1, 40 tot 0,90 

m - NAP). Het is echter mogelijk dit niveau uit de periode van de bronstijd tot en met 

(vroege) middeleeuwen bij overstromingen in late middeleeuwen en begin nieuwe tijd 

geërodeerd is.

Het plangebied is in de loop van de nieuwe tijd ingepolderd en pas echt opnieuw 

ingericht met de aanleg van de Koegras Polder begin 19e eeuw. Er is een hoge 

verwachtingen voor sporen en structuren uit de 19e en 20e eeuw. In 1918 wordt het 

militaire vliegkamp/vliegveld de Kooy opgericht. Resten van de vroege inrichting van 

het vliegkamp kunnen met name in de noordoostelijke hoek verwacht worden.

De bebouwing van de huidige inrichting kunnen in met name de oostelijke helft 

van het plangebied de ondergrond verstoord hebben. Indien de gebouwen niet 

onderkelderd zijn en erosie als gevolg van de overstromingen aan het einde van de 

middeleeuwen en begin nieuwe tijd meevalt, is het mogelijk dat bewoningsniveaus uit 

de periode bronstijd – vroege middeleeuwen nog aanwezig zijn. Egalisatie van enkele 

duinenrijen aan de zuidzijde van het plangebied kunnen ook archeologische resten ter 

plaatse vernietigd hebben.

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 bronstijd - middeleeuwse niveau van 

voor de laat middeleeuwse overstromingen (top gelegen op circa 0,90 m – NAP, circa 

1,20/1,65 m - mv) en mogelijk ook het meso-/neolithische niveau (top waarschijnlijk 

gelegen op circa 5,00 m – NAP, circa 6,00 m - mv) verstoren, wordt geadviseerd in een 

vroeg stadium  een verkennend booronderzoek uit te voeren om de bodemopbouw, 

aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus en de dikte van het (sub)

recente pakket te bepalen. Afhankelijk van de resultaten kunnen indien noodzakelijk 

vervolgstappen bepaald worden.

Selectieadvies militair erfgoed/archeologie

Indien ingrepen plaatsvinden binnen de oorspronkelijke historische omvang van 

het vliegveld moet rekening gehouden worden met resten van het vliegkamp. 

Archeologisch vervolgonderzoek wordt wel aanbevolen voor de periode tot en 

met de Tweede Wereld Oorlog en het gevangenkamp direct na het einde van de 

oorlog. Geconcentreerd dient te worden op de locatie van de gebouwen van het 

vliegkamp in de noordoosthoek van het plangebied. Indien hier ingrepen plaatsvinden 

wordt geadviseerd na eventueel een veldschouw en enkele controle boringen om 

grootschalige (sub)recente verstoringen uit te sluiten een proefsleuvenonderzoek uit te 

voeren om de aanwezigheid en intactheid van nog aanwezige resten vast te stellen en 

te waarderen. 

Voor het deel van het plangebied buiten deze zone is ondanks het bestaan van kaarten 

is de mate van intactheid en het feitelijke gebruik van het militaire terrein echter 

grotendeels als onbekend te beschouwen. De ontmanteling van het vliegveld tijdens 
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de Tweede Wereldoorlog en met name de huidige inrichting 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 

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 alleen aangeraden als er 

behoudenswaardige resten aangetroffen zijn.

Geadviseerd wordt het gebied buiten de historische begrenzing van het vliegkamp, 

voor wat betreft geen onderzoeksplicht op te nemen, maar bij werkzaamheden wel 

alert te blijven op toevalsvondsten behorende bij het militaire complex en Tweede 

wereldoorlog.

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 militaire vliegkamp of vliegveld De Kooy aan de rijksweg nr. 20 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 in de Polder Koegras aan de Luchthavenweg en de Rijksweg N250 

met het Noordhollandsch kanaal. Ten noorden ligt de Doggersvaart. De westelijke zijde 

wordt begrensd door weilanden gelegen aan de Kortevliet.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied, rood omkaderd (bron: 
PDOK Opentopo).
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Binnen het plangebied ligt het in oorsprong militaire vliegveld de Kooy van de Marine 

Luchtvaartdienst. Tegenwoordig wordt het met name gebruikt door de burgerlucht-

vaart voor vluchten naar de offshore boorplatformen in de Noordzee. Het vliegveld 

staat voor de burgerluchtvaart ook bekend als Den Helder Airport. De gebouwen die 

specifiek hierbij horen behoren niet tot het plangebied.

Een groot deel van het gebied is in gebruik voor de landingsbaan met bijbehorende 

infrastructuur zoals taxibanen. Om de landingsbaan liggen weilanden. Aan de 

oostzijde, bij de Luchtvaartweg en de N250 is bebouwd met kantoorgebouwen en 

panden met een industrie functie. In het zuidelijk deel is ook de bebouwing van en voor 

de burgerluchtvaart aanwezig.

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

binnen het terrein.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

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

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

het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem 

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

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

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch 

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

waardevolle vindplaatsen kunnen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

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

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages.
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Figuur 1.2 
Situering plangebied, rood omkaderd, op de 
luchtfoto 2018 (Bron: PDOK 2018).
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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 

MKV de Kooy.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: 14B46 MKV de Kooy

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766132100

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: Rijksweg 20, MKV de Kooy

Coördinaten gebied: Centrum 114355 / 548580

Oppervlakte plan- of onderzoeks-
gebied:

Circa 104 ha

Huidig grondgebruik: Vliegveld: Landings- en taxibanen, weiland, industrie/bedrijfsgebouwen 
behorende bij een vliegveld

Beheer en plaats van documen-
tatie 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 valt een deel van het 

plangebied in een zone van archeologische waarde met code DH4-6A. In het 

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

vliegveld De Kooy bevond zich tot de aanleg van het vliegveld een duingebied zoals 

De Nollen en De Garst. In het begin van de 18e eeuw is op dit terrein een hoeve, De 

Kwelderbeek, met een eendekooi aangelegd. De naam De Kooy is hier dan ook van 

afgeleid. Het huis en de eendekooi hebben tenminste tot 1858 bestaan. In de oorlog is op 

het terrein een groot aantal bunkers neergezet.”.

Op de beleidskaart is dit vertaald naar een onderzoeksplicht bij ingrepen groter dan 

500 m² en dieper dan 0,5 m – mv.

Voor de delen van het plangebied die hier niet onder vallen geldt een archeologische 

verwachting. De Beleidskaart koppelt hieraan een onderzoeksplicht bij ingrepen groter 

dan 500 m² en dieper dan 4 m – mv.

Ondanks de opname van het plangebied in het archeologie beleid is in het geldende 

bestemmingsplan Luchthaven 2013 geen dubbelbestemming voor archeologie 

opgenomen. In de bijbehorende toelichting wordt wel verwezen naar het archeologie 

beleid. Dit is echter niet vertaald naar de (bestemmings)plankaart.

2.2 Landschappelijk kader2

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 

1  Verniers 2018.
2  Overgenomen uit Verniers 2018 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor de onderzoekslocatie.
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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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In 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 grenst al in de Romeinse tijd 

in een gebied waar het veenweggeslagen is en waar zich een kustvlakte met kwelder 

gelegen zijn dat periodiek of

incidenteel overstroomd.3 In de vroege middeleeuwen is dit proces verder gegaan en 

is er sprake van een getijdengebied met wadden en slikken. Indien nog veen aanwezig 

is, is dat in deze periode afgedekt met klei en zand pakketten (behorende tot het 

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

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

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

liggen, een zogenoemde getij-inversierug.

Het pakket aan holocene afzettingen dat door al deze ontwikkelingen ontstaan 

is, is ter plaatse van het plangebied meer dan 4 meter dik.4 Ten noordwesten van 

het plangebied liggen In het kwelder- en waddenlandschap 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). 

Ondanks dijken die aangelegd als zijn 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 waar 

ook het onderzoeksgebied toe behoort verloren gegaan en moet na de middeleeuwen 

opnieuw systematisch ingepolderd worden. Het zand dat bij de laatste grote 

overstromingen afgezet is konden na verloop van tijd verstuiven waardoor kleine lage 

duintjes ontstonden. De Garst en Nollen zijn zulke duintjes. Deze zijn na de inpoldering 

afgegraven en/of geëgaliseerd.

Het plangebied ligt op de bodemkaart en de geomorfologische kaart deels binnen een 

niet gekarteerd deel Den Helder. Op basis van extrapolatie en het wel gekarteerde 

deel is het waarschijnlijk dat de natuurlijke bodem uit kalkhoudende vlakvaaggronden 

bestaande uit matig fijn zand bestond (code Zn50A). Aan de westzijde is nog een 

gebied van vlakvaaggronden bestaande uit leemarm en zwak lemig fijn zand (code 

Zn21).

Dit sluit aan bij extrapolatie van de geomorflogische kaart dat het plangebied 

grotendeels in een bedijkte/ingesloten strandvlakte ligt (code M76). De oostelijke 

helft is vlakte van getij-afzettingen aangegeven (code M72). Direct grenzend aan het 

plangebied, aan de andere zijde van de Rijksweg is een kunstmatig opgehoogd plateau 

aangegeven (code F91). Direct ten westen en ten zuidoosten zijn een vlakten ontstaan 

door afgegraven/geëgaliseerde duinen en strandwallen (code M92) aanwezig.

In het plangebied zijn in het dinoloket meerdere boringen aangeven. Deze bevestigen 

het bovenstaande beeld. De top van het pleistocene zand is op ongeveer 6,25 m -mv 

(5,15 m – NAP) aangetroffen. Hierboven kan een veenlaag (waarschijnlijk behorende 

tot het basisveen van de formatie van Nieuwkoop) aanwezig zijn. Vervolgens zijn siltige 

tot zandige kleipakketten (laagpakket van Wormer) tot circa 4,25 m – mv (3,15 m – 

NAP) aanwezig. Een veenlaag (Hollandveen) van wisselende dikte volgt. Hierboven zijn 

siltige kleilagen en vanaf circa 2,50/2,00 m – mv (1,40/0,90 m – NAP) zandpakketten 

(beide behorende tot het laagpakket van Walcheren) tot het maaiveld aanwezig.5.

3  Vos en Vries 2013.
4  Vos en Vries 2013.
5  Boring B14B0693, bron www.dinoloket.nl.
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Uit de AHN blijk dat het maaiveld binnen het plangebied rond de circa 0,30-0,75 m 

+ NAP ligt. Het maaiveld vertoond weinig natuurlijke variatie. (Figuur 2.4). Aan de 

zuidoostzijde is een terrein dat met 0,25 m – NAP beduidend lager ligt, maar uit de 

geomorfologische kaart blijkt dat het terrein afgegraven is.
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2M35  V lakte van getij-afzettingen
2M40  Inges loten s trandvlakte (+/- vervlakte duinen)
2M41  S trandvlakte, zandplaat of s lik (+/- duinen)
2M49  Afgegraven/geegalis eerde duinen/s trandwallen
3F 12  S torthoop, opgehoogd of opges poten terrein
3L7   Lage kus tduinen + bijbehorende vlakten/laagten
4L22  Lage s torthopen en/of grind/zand/klei gaten
4L7   Lage kus tduinen + bijbehorende vlakten/laagten
B ebouwing
D2 Middenhoge dijk
D3 Hoge dijk
W ater

Legenda

Figuur 2.2 
Geomorfologische kaart van het plangebied, 
rood omkaderd, en omgeving (Bron: Alterra).
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MKV de Kooy

terrein

Zn21 Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Zn50A Kalkhoudende vlakvaaggronden; matig fijn zand

Mn82A Kalkrijke poldervaaggronden; klei, profielverloop 2

Dijk

Bebouwing

Water

Legenda

Figuur 2.3 
Bodemkaart van het plangebied, rood 
omkaderd, en omgeving (Bron: Alterra).
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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.6 Op de vernieuwde verwachtingenkaart valt het 

plangebied net als op de waardenkaart uit 2003 deels binnen een gebied met een 

hoge archeologische waarde met code code DH4-6A. In het begeleidende rapport is 

de volgende omschrijving opgenomen: “Op het terrein van vliegveld De Kooy bevond 

zich tot de aanleg van het vliegveld een duingebied zoals De Nollen en De Garst. In het 

begin van de 18e eeuw is op dit terrein een hoeve, De Kwelderbeek, met een eendekooi 

aangelegd. De naam De Kooy is hier dan ook van afgeleid. Het huis en de eendekooi 

hebben tenminste tot 1858 bestaan. In de oorlog is op het terrein een groot aantal bunkers 

neergezet.”.

Daarbuiten is een gebied met een niet verder nader gespecificeerde archeologische 

verwachting.

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK), Archeoregio’s en 
Provinciale Waardenkaarten

Binnen het plangebied ligt niet een AMK-terrein.

In de wijdere omgeving zijn wel enkele AMK-terreinen aanwezig. 1 km ten noorden 

is een terrein van hoge archeologische waarde (monumentnr. 14983), genaamd Het 

Torp, aanwezig. Het betreffen de resten een middeleeuwse terp met bewoningsporen 

teruggaand in de 9e en 10e eeuw. De terp is meerdere keren onderzocht (zaakkid. 

6  Vaars & Alders 2003, Verniers 2018.
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Figuur 2.4 
Uitsnede uit het AHN  met het plangebied, 
rood omkaderd (Bron: AHN).
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2075255100, 2080471100, 236059100 en 3987131100 en vondstlocatie 2987876100). De 

terp is gelegen op kwelderafzettingen. In de kwelderafzettingen is op circa 1,08/1,14 

m – NAP (2,28/2,34 m – mv) een bronstijd vegetatieniveau aanwezig met sporen van 

betreding en menselijke activiteiten. Hier overheen is nog een pakket van kwelder-

afzettingen aanwezig.7 In de top daarvan zijn 9e en 10e eeuwse sporen aangetroffen. 

Deze zijn afgedekt met de in de 10e/11e opgeworpen terp. Binnen het onderzochte 

gebied zijn geen aanwijzingen voor bewoning uit de 12e eeuw of later. Bekend is 

echter dat tot in de 16e eeuw er een kerk gestaan heeft aan de noordzijde van de 

terp.8 Laat middeleeuwse bewoning wordt daarom wel verwacht binnen het AMK-

monumententerrein.

Diverse terreinen van archeologische waarde liggen 2 km ten noorden. 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 

7  Opvallend is dat er alleen verslagen veenresten aangetroffen zijn. In het rapport wordt hier geen verklaring 
voor gegeven. Mogelijk is het veen verdwenen als gevolg van overstromingen, maar op basis van micromor-
fologisch onderzoek is het waarschijnlijker dat ter plaatse zich geen veen gevormd. Zie Roessing. 2018, p. 
50-51.

8  Roessingh 2018.
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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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bijbehorende verbindingswal aanwezig (monumentnr. 14986). Resten van de forten en 

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

2 km ten oosten, in de Waddenzee zijn in Balgzand resten van bewoning uit 

de Karolingische periode tot en met de late middeleeuwen (terrein van hoge 

archeologische waarde, monumentnr. 1765). Het gaat hier om resten in land dat in de 

late middeleeuwen overstroomd is.

Het plangebied valt niet binnen een attentiegebied van de provincie.

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.

Direct buiten het plangebied zijn twee 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.

Aan de Luchthavenweg is direct grenzend aan het huidige plangebied een 

bureauonderzoek uitgevoerd (zaakid. 2171597100). Op basis van bodem- en 

geo(morfo)logische geschiedenis wordt geadviseerd archeologisch onderzoek uit 

te voeren bij verstoringen dieper dan 5 m – mv, gericht op het meso-/neolithische 

niveau op het waarschijnlijk intacte pleistocene zand. Direct ten zuiden is een tweede 

bureauonderzoek uitgevoerd waarbij dezelfde conclusie getrokken werd.9 Van een 

derde bureauonderzoek (zaakid. 2232095100) zijn geen resultaten bekend.

1 km ten noordwesten is een booronderzoek uitgevoerd (zaakid. 2148966100). Hierbij 

zijn geen bewoningsniveaus aangetroffen, al dan niet als gevolg van erosie of door 

verstoring.

 Naar de Balgzanddijk gelegen ten oosten is een bureauonderzoek uitgevoerd 

(zaakid.  4645994100). Op eventuele toevalsvondsten zoals scheepswrakken worden 

(met uitzondering van op het pleistocene dekzand/niveau) geen archeologische 

vindplaatsen verwacht. 750 m ten zuidoosten 4607242100 is een bureauonderzoek naar 

de Kooybrug uitgevoerd. De resultaten zijn nog niet bekend. 600 m ten oosten in de 

Waddenzee is een begeleiding uitgevoerd (zaakid. 2243702100). De resultaten zijn niet 

bekend.

Naast de bovenstaande onderzoeken zijn er in de omgeving twee vondstlocaties 

bekend. Beiden gelegen in de Waddenzee op circa 700 m ten oosten van het 

plangebied. Het betreft een scheepswrak uit de nieuwe tijd (zaakid. 2965754100) en 

bewoningsresten op het Balgzand uit de middeleeuwen (zaakid. 2914886100). 

9  Luvering 2007 en Leuvering & Nilesen 2014.
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2.3.4 Regionale Bewoningsgeschiedenis en historische gegevens plan-
gebied 10

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 drooggevallen kwelders werden in de 

Bronstijd en IJzertijd bewoond. Vanaf de ijzertijd tot in de vroege middeleeuwen wordt 

daarnaast 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.11

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 

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

11  Verniers 2018.
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Figuur 2.6 
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 en, 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 met 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. De haven staat 

tegenwoordig bekend als de Nieuwe Haven. 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.

Het vliegveld de Kooy ligt op redelijke ruime afstand ten zuiden van Den Helder. Met 

de stormvloeden in de middeleeuwen en de 16e eeuw is het gebied buitendijks komen 

te liggen. In de 17e eeuw wordt het land opnieuw in fasen ingepolderd. Bewoning komt 

in deze periode voor op de hoger gelegen kleine duinen rijen, zoals de Garst, die in het 

gebied voorkomen. Desondanks duurt het tot de 19e eeuw voordat de huidige polder 

Koegras gereed is. In 1818/1819 worden op initiatief van Koning Willem I plannen 

gemaakt om Den Helder en het Marsdiep via een kanaal rechtstreeks met de haven 

van Amsterdam te verbinden. In 1825 was het NoordHollandsch  Kanaal gereed. Met 

de ontgraven grond werden onder andere dijken aangelegd. Eén daarvan was de 

Koegrasdijk waarmee de gelijknamige polder gevormd kon worden. De dijk ligt aan de 

oostoever van het kanaal.

De polder bestaat grotendeels uit weilanden. In het zuiden van het plangebied en 

direct ten westen daarvan zijn enkele kleine duinenrijen aanwezig, respectievelijk De 

Nollen en de Garst genaamd. In deze laatste ligt een hoeve uit de 18e eeuw.

Ten zuidoosten van het huidige vliegveld is een andere hoeve genaamd de 

Kwelderbeek met een eendekooi. Ook deze gaat terug tot in de 18e eeuw.12

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 

12  Verniers 2018. www.wikipedia.org.
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overgebleven is (figuur 2.7). Huisduinen is aangegeven, maar (het latere) Den Helder 

is niet. Het plangebied ligt waarschijnlijk tussen het “eiland” van Huisduinen en een 

duinengebied genaamd NoortSeinckel.  Op een kaart uit 1672 van Frederick de Wit 

is meer detail aangegeven, (figuur 2.8). Verwezen wordt al naar Koegras, maar dit is 

een kleinere polder, gelegen ten zuiden of in het zuidelijke deel van de latere polder.  

De kleine duingebieden zoals de Graft en Quelder Duyn (het latere Kwelderbeek) zijn 

op deze kaart wel aangegeven. Tussen deze twee loopt een dijk, genaamd Nieuwe 

Sandyck. Verder zijn sant gronden (zandgronden) aangegeven. Het plangebied 

ligt op basis van de ligging van de Garst en Quelder Duyn  hoofdzakelijk tussen 

de Santgronden. Wel doorsnijden enkele geulachtige fenomenen het gebied. Op 

kaartmateriaal uit 1750 lijkt het beeld niet wezenlijk veranderd te zijn (figuur 2.9).

Op de kadastrale kaarten opgesteld in de periode van 1811-1832 is het 

NoordHollandsch-kanaal reeds al aangegeven. De kaart geeft daarmee waarschijnlijk 

de situatie van na het gereedkomen van het kanaal in 1825 weer. Het plangebied ligt 

in een perceel (nr. 148 en 148 c t/m f) dat geregistreerd is op de Aanwijzende Tafel 

als een buitenveldt. Ook zijn enkele gebieden met duinen aanwezig (perceel 137 en 

138). De ligging van de duinenrij, ook op de militaire en topografische kaarten is dit 

mogelijk een restant van de Sandyck die op de kaart uit 1672 aangegeven is. Er is op 

dat moment geen bebouwing geen bebouwing in het plangebied aanwezig.

Ronde het midden van de 19e eeuw zijn op de militaire kaarten langs de weg, de latere 

Rijksweg N250, enkele boerderijen aangegeven. Op de topografische kaart van 1920 is 

het vliegkamp, het latere vliegveld de Kooy voor het eerst in de noordoosthoek van het 

plangebied aangegeven. Het toenmalig terrein is omgegeven met een sloot en/of wal. 

Het kaartbeeld wijzigt pas na substantieel na de Tweede Wereldoorlog. De duinenrij in 

het zuiden van het plangebied is dan verdwenen. De uitbouw van het vliegveld naar de 

huidige inrichting en omvang volgt.

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).
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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 ligging van het plangebied is 
rood omkaderd (Bron: Universiteit van Amsterdam).

Figuur 2.9 
Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland tam in minores quam praecipuas ditiones peraccuraté distincta et edita per Nicolaum 
Visscher Amst. Bat], nunc apud Petrum Schenk Junior, circa 1750. Globale ligging van het plangebied is in het rode kader aangegeven (Bron: 
Universiteit van Amsterdam)
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Figuur 2.10 
Het plangebied, rood omkaderd, geproject-
eerd op de Kadasterkaart uit 1825-1832 van 
Helder en Huisduinen, Sectie C, blad 4, Noord-
Holland (Bron: RCE).
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2.3.6 Militaire geschiedenis 

A.V.A.J. Bosman

In 1918 is het vliegkamp De Kooy door de het jaar ervoor opgerichte Marine 

Luchtvaartdienst (MLD) in gebruik genomen (figuur 2.12). Naast dat het een 

operationele basis was waar jachtvliegtuigen gestationeerd werden, bedoeld voor 

de bescherming van de Marinehaven van Den Helder, was het ook een opleidings-

centrum voor vliegers die bij de MLD geplaatst werden. Voor dat jaar was de gehele 

vliegopleiding op Soesterberg geconcentreerd. Die vliegopleiding bleef, maar de jacht-

vliegtuigen verdwenen eind van de jaren ’30. De verdediging van Den Helder werd voor 

wat betreft het luchtruim nu verzorgd vanuit de vliegbases van Bergen en Schiphol. 

De toename in de snelheid van vliegtuigen maakte een nabijheid van een vliegveld 

minder noodzakelijk. Toch zou nog een jachtafdeling (1e JaVa) uitgerust met twaalf 

Fokker D-XXI-jachtvliegtuigen, verdeeld over drie patrouilles, tijdens de mobilisatie 

1939-1940 en vervolgens de meidagen van 1940 hier gestationeerd worden. De zes nog 

operationele vliegtuigen werden echter na een dag al overgeplaatst naar Buiksloot. 

Overigens was op 9 mei 1940 al één toestel overgedragen aan vliegpark Ypenburg. 

Het vliegkamp wordt tegen aanvallen over land beschermd door een sectie van de 

21e Depot Compagnie Bewakingstroepen, ze hebben in ieder geval vier ingegraven 

posities ingenomen in de hoeken van het vliegveld. In deze veldversterkingen zijn 

lichte mitrailleurs (M20 Lewis) aanwezig. Tegen luchtaanvallen door het 4e peloton 

Luchtdoel Mitrailleurs. Iets ten noorden staat de 2e batterij en ten westen de 1e batterij 

Luchtafweer opgesteld, ondersteund door zoeklichten. In de zogenaamde ‘frontlijn’ 

de eerste verdedigingslinie van Den Helder achter de inundaties ligt het (versterkte) 2e 

bataljon van het 36e Regiment Infanterie (II-36 R.I.) opgesteld. De grondtroepen zullen 

niet in actie hoeven te komen. Echter tijdens de meidagen is De Kooy wel verschillende 
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Figuur 2.11 
Het plangebied, rood omkaderd, geprojec-
teerd op de topografische kaart van 1931 
(Bron: Kadaster).
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malen door de Duitsers via de lucht aangevallen, waarbij ze zelf ook verliezen lijden. 

Bij deze aanvallen zijn de meeste gebouwen, zoals één van de 12 m hoge hangars, 

en de meer dan 30 lesvliegtuigen (Fokker S-III, Fokker S-IX en Koolhoven FK-51) 

verloren gegaan. Interessant gegeven is dat de hangars gecamoufleerd waren zal zou 

het boerderijen betreffen, wat herkenning vanuit de lucht moeilijk zou maken. Dit is 

slechts ten dele gelukt. Hangar 2 blijkt geheel verwoest, maar hangar Noord en de 

stenen hangar blijken nog bruikbaar.13

Vanaf eind mei 1940 gaan de Duitsers aan de gang om het vliegveld te herstellen, 

draineren, versterken en uitbreiden. Voor dat laatste worden enkele huizen, 

boerderijen en (bollen)schuren gesloopt om plaats te maken voor legeringsgebou-

wen, magazijnen en kantoren. Verder worden er ca. 30 Splitterboxen (met zand 

afgevulde kisten onder een camouflagedek) gebouwd als scherfvrije opstelplaatsen 

voor vliegtuigen.  Ook de gebouwen worden gecamoufleerd met netten en verrijdbare 

schotten. Ook zijn er onderkomens geweest in de Helderse duinen en in het oude 

Nederlandse barakkenkamp bij het vliegveld. In totaal zijn er zo’n 400 man gelegerd. 

Buiten het vliegveld zelf wordt nog een extra zone ingericht ter verdediging tegen 

aanvallen over land. Hierbij worden geulen gegraven, prikkeldraadversperringen 

aangebracht en op enkele locaties mijnenvelden.

De Kooy was niet echt een vaste standplaats van toestellen, die vanaf de zomer van 

1940 aanwezig waren. Het waren voornamelijk éénmotorige Messerschmitt BF 109 

en tweemotorige Messerschmitt BF 110 jachtvliegtuigen. Deze toestellen hadden op 

Leeuwarden hun thuisbasis, maar gebruikte De Kooy als een vooruitgeschoven post, 

vaak met maar twee toestellen tegelijk. De taken waren vooral patrouilles langs de 

kust en begeleiding van konvooien, In 1941 en 1942 konden dit ook nachtjagers zijn, 

wiens taak het was om geallieerde bommenwerpers te onderscheppen.

Ter verdediging van het vliegveld werden afwisselend lichte Flak-eenheden 

gestationeerd. Deze waren consequent uitgerust met zes vuurmonden 2 cm Flak. Deze 

hebben aanvankelijk in veldopstellingen gestaan, die naarmate de oorlog vorderde 

tot meer permanente en in baksteen/beton uitgevoerde standplaatsen werden 

omgevormd.

De geallieerden hebben het vliegveld een aantal malen aangevallen, maar een 

belangrijker doel bleef de Marinehaven iets verderop. Het zal bij het geallieerde 

hoofdkwartier ook duidelijk zijn geweest dat de activiteiten en vliegbewegingen op het 

vliegveld beperkt waren. Ook later in de oorlog verdwijnen deze helemaal ten gunste 

van meer landinwaarts gelegen vliegvelden. De geallieerden hebben nauwkeurig 

vastgelegd wat er op het vliegveld aan voorzieningen aanwezig was, zoals blijkt uit een 

kaart met de stand van zaken op 4 oktober 1942. De Fliegerhorstkommandantur heeft 

op 10 september 1943 De Kooy al verlaten (figuur 2.15). Hierna volgen maatregelen 

voor het onklaar maken van het vliegveld. Essentiële delen worden afgebroken, het 

drainagesysteem wordt verwijderd, 2 m brede en 1,5 m diepe sleuven gegraven over 

het veld en zogenaamde Rommel-asperges (verticale palen met vier leidraden) worden 

opgesteld. De laatste zijn om het veld tegen luchtlandingen te beschermen. Deze 

plaatsing plus de afbraak van de hangars vinden vooral met ingang van juli 1944 plaats. 

Tenslotte zal de bezetting van het vliegveld niet meer zijn dan 16 man verbindingsper-

soneel, 20 man bewaking en enkele voertuigen.

13  Grimm, et al., 2009, Molenaar 1970, Siersema & Nierstraz, 1960.
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Figuur 2.12 
Ansichtkaart met aanzicht van het vliegkamp vanaf de start/landingsbaan richting het noordoosten circa 1930 (Bron: collectie Military Legacy, 
Dordrecht).

Figuur 2.13 
Ligging terrein en omvang van het vliegkamp op 10 mei 1940 (Bron: Molenaar).
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Op 8 mei 1945 trekken de Canadezen Den Helder binnen. Vrijwel direct wordt het 

vliegveld omgevormd tot verzamelplaats van krijgsgevangenen uit Den Helder en de 

omgeving. Voornaamste doel bij het screenen van de gevangenen is het ontdekken 

of er leden van de Sicherheitsdienst (SD), Geheime Staats Polizei (Gestapo) of andere 

van oorlogsmisdaden verdachte lieden schuilgaan in de menigte. Per dag worden 8000 

man onderzocht/-vraagt.

Het herstel tot vliegveld wordt daarna langzaam ter hand genomen, al zal het tot de 

zomer van 1952 duren eer dat er weer een vliegtuig zal landen. De MLD zal het op 15 

september weer in gebruik nemen als Marinevliegkamp De Kooy. Hiervoor zijn nieuwe 

hangars, legeringsgebouwen en kantoren neergezet. Het vliegveld is in grootte wel 

iets teruggebracht ten aanzien van dat tijdens de oorlogsjaren. In de jaren ’60 wordt 

de basis extra verstevigd door de aanleg van een noordoost - zuidwest georiënteerde 

betonnen start- en landingsbaan. De verharding is nodig aangezien ook De Kooy net 

als vrijwel alle andere vliegvelden in het westen van Nederland zonder deze geen 

zware toestellen kan ontvangen. Het eerste zwaardere vliegtuig landt op 19 juni 

1963 en betreft de tweemotorige Grumman S2F-1 Tracker met registratie 159. Naast 

MLD-vliegtuigen is de basis ook in gebruik als helikopterbasis. Dit gebruik is er tot op 

heden, evenals civiel gebruik voor burgerluchtvaart of bevoorrading van de offshore-

industrie. Dat laatste gebeurt vooral met helikopters. Voor alle gebruik is nieuwbouw 

op het terrein gepleegd, deels overlappend met eerdere bouwwerken en constructies. 

Opgemerkt moet worden dat de uiterste noordoost hoek waar de eerste gebouwen 

van het vliegkamp stonden tegenwoordig aan het einde/begin van de landingsbaan ligt 

en mogelijk, maar verder relatief onbebouwd is.14

14  Grimm, et al., 2009, Molenaar 1970, Siersema & Nierstraz, 1960.

Figuur 2.14 
Frontlijn en verdediging 
rondom het vliegkamp op 
10 mei 1940 (Bron: Siersema 
& Nierstraz, 1960).
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Figuur 2.15 
Luchtfoto van de RAF van 30 maart 1944 (ter 
oriëntatie noordgericht). Van de bebouwing 
van het vliegkamp is op dat moment weinig 
meer intact (Bron: Universiteit Wageningen).
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2.3.7 Verstoringsinformatie plangebied

Het is niet uitgesloten dat het oorspronkelijke pleistocene dekzandlandschap mogelijk 

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

Tegenovergesteld kan dus ook 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 noordwesten van het plangebied geen bewoonbaar niveau aangetoond 

mede als gevolg van erosie en (sub)recente verstoringen.

In het onderzoeksgebied hebben zich ook enkele kleine duinenrijen bevonden, zeer 

waarschijnlijk onderdeel van de oude zand- of stuifdijk. Binnen het plangebied zijn 

deze in het midden van de 20e eeuw geëgaliseerd.

In het Bodemloket en bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is het hele 

plangebied aangegeven  als een onderzocht/gesaneerd terrein. Dit zijn echter 

meerdere (kleinere) milieukundige/bodem onderzoeken en saneringen.15 Vastgesteld 

is dat over het hele terrein verontreinigingen voorkomen. Daadwerkelijke saneringen 

middels ontgravingen lijken relatief beperkt en verspreid over het hele terrein 

uitgevoerd te zijn. Uitzondering is een sanering ter hoogte van “gebouw 83”.  Ter 

plaatse is de bodem tot 4,50 m – mv ontgraven.

Verder hebben aanleg en uitbreiding van de het vliegveld sinds de Tweede Wereld 

Oorlog waarschijnlijk in de oostelijke helft van het plangebied voor grote verstoringen 

gezorgd. Op basis foto’s van (niet nader te bepalen) nieuwbouw eind jaren 80 van 

de 20e is in ieder geval een deel van de bebouwing niet onderkederd geweest en 

aangelegd in relatief ondiepe bouwkuip van circa een meter diep. In het westelijk 

deel van het plangebied zijn verstoringen met name ter hoogte van de landings- en 

taxibanen te verwachten. 

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 tot en 

met begin van de late middeleeuwen is een lage tot middelhoge verwachting. Hoewel 

er perioden zijn dat gebied waarschijnlijk geen gunstige vestigingslocatie had, zijn in 

de wijdere omgeving wel vindplaatsen bekend zoals Het Torp (AMK-terrein 17983) die 

aantonen dat de regio in gebruik dan wel bewoond was. Opgemerkt moet wel worden 

15  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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dat bij het Torp geen sprake lijkt te zijn van een Hollandveen-pakket op het bronstijd 

niveau. Deze is wel aangetoond binnen het plangebied. Aanwezigheid en gaafheid 

van vindplaatsen uit de ijzertijd/Romeinse tijd is dan ook afhankelijk of het (Holland)

veen-pakket intact bewaard gebleven is.

Bekend is dat aan het einde van de Middeleeuwen en de begin nieuwe tijd regelmatig 

overstromingen voorkwamen. Na de Allerheiligenvloed is het gebied langzaam 

ingepolderd. Bewoningsporen en structuren van eind late middeleeuwen en nieuwe 

tijd tot circa 18e eeuw worden daarom niet verwacht. Er kunnen wel sporen van de 

inpoldering aangetroffen worden. Langs de Rijksweg zijn ook op enkele locaties resten 

van 19e/vroeg 20e eeuwse boerderijen aanwezig zijn. Verder zullen er met name sporen 

zijn van de inrichting van het vliegveld vanaf 1918, met bijbehorende gebouwstructu-

ren, maar ook opstellingen van de verdediging, de ontmanteling en afvaldepositie.

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 5 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/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 1.40/0.90 m - NAP

Gaafheid en conservering Mogelijk 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 voorkomend van en ondieper dan 1.40/0.90 m - NAP

Gaafheid en conservering Laag als gevolg van erosie overstromingen, afgraving/egalisatie 19e/20e eeuw, 
huidige inrichting

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 Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Verstoringen door huidige inrichting

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Ontwateringssloten, percelering, wegen, mogelijk toegangspaden.

Mogelijke verstoringen Vergraving, sloop

Datering Nieuwe tijd

Complextype Bewoning

Omvang Boerderij met erf

Diepteligging Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Verstoringen door huidige inrichting

Locatie Langs de Rijksweg

Uiterlijke kenmerken Ontwateringssloten, percelering, wegen, mogelijk toegangspaden.

Mogelijke verstoringen Vergraving, sloop

Datering Moderne tijd

Complextype Vliegveld

Omvang Groter dan plangebied

Diepteligging Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Afhankelijk van verstoringen huidig gebruik

Locatie Verspreid over hele plangebied, met name de randzones

Uiterlijke kenmerken Funderingen, greppels, loopgraven, opstellingen

Mogelijke verstoringen Vergraving, sloop, bomschade

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 6 m - mv (5 m – NAP) kan een intact pleistoceen landschap aanwezig zijn met 

bewoningsporenuit het meso- en neolithicum. Het pleistocene landschap is afgedekt 

met wad- en mogelijk kwelderafzettingen. Hoewel bewoning hierop niet uitgesloten 

is, is deze waarschijnlijker op afzettingen die vanaf de bronstijd in fasen afgezet zijn. 

De top van de veenlaag hierboven ligt op circa 2,00/1,50 m-mv (circa 1, 40 tot 0,90 

m - NAP). Het is echter mogelijk dit niveau uit de periode van de bronstijd tot en met 

(vroege) middeleeuwen bij overstromingen in late middeleeuwen en begin nieuwe tijd 

geërodeerd is.

Het plangebied is in de loop van de nieuwe tijd ingepolderd en pas echt opnieuw 

ingericht met de aanleg van de Koegras Polder begin 19e eeuw. Er is een hoge 

verwachtingen voor sporen en structuren uit de 19e en 20e eeuw. In 1918 wordt het 

militaire vliegkamp/vliegveld de Kooy opgericht. Resten van de vroege inrichting van 

het vliegkamp kunnen met name in de noordoostelijke hoek verwacht worden.

De bebouwing van de huidige inrichting kunnen in met name de oostelijke helft 

van het plangebied de ondergrond verstoord hebben. Indien de gebouwen niet 

onderkelderd zijn en erosie als gevolg van de overstromingen aan het einde van de 

middeleeuwen en begin nieuwe tijd meevalt, is het mogelijk dat bewoningsniveaus uit 

de periode bronstijd – vroege middeleeuwen nog aanwezig zijn. Egalisatie van enkele 

duinenrijen aan de zuidzijde van het plangebied kunnen ook archeologische resten ter 

plaatse vernietigd hebben.

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 bronstijd - middeleeuwse niveau van 

voor de laat middeleeuwse overstromingen (top gelegen op circa 0,90 m – NAP, circa 

1,20/1,65 m - mv) en mogelijk ook het meso-/neolithische niveau (top waarschijnlijk 

gelegen op circa 5,00 m – NAP, circa 6,00 m - mv) verstoren, wordt geadviseerd in een 

vroeg stadium  een verkennend booronderzoek uit te voeren om de bodemopbouw, 

aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus en de dikte van het (sub)

recente pakket te bepalen. Afhankelijk van de resultaten kunnen indien noodzakelijk 

vervolgstappen bepaald worden.

Selectieadvies militair erfgoed/archeologie
Indien ingrepen plaatsvinden binnen de oorspronkelijke historische omvang van 

het vliegveld moet rekening gehouden worden met resten van het vliegkamp. 

Archeologisch vervolgonderzoek wordt wel aanbevolen voor de periode tot en 

met de Tweede Wereld Oorlog en het gevangenkamp direct na het einde van de 

oorlog. Geconcentreerd dient te worden op de locatie van de gebouwen van het 

vliegkamp in de noordoosthoek van het plangebied. Indien hier ingrepen plaatsvinden 

wordt geadviseerd na eventueel een veldschouw en enkele controle boringen om 

grootschalige (sub)recente verstoringen uit te sluiten een proefsleuvenonderzoek uit te 

voeren om de aanwezigheid en intactheid van nog aanwezige resten vast te stellen en 

te waarderen. 
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Voor het deel van het plangebied buiten deze zone is ondanks het bestaan van kaarten 

is de mate van intactheid en het feitelijke gebruik van het militaire terrein echter 

grotendeels als onbekend te beschouwen. De ontmanteling van het vliegveld tijdens 

de Tweede Wereldoorlog en met name de huidige inrichting 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 

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 alleen aangeraden als er 

behoudenswaardige resten aangetroffen zijn.

Geadviseerd wordt het gebied buiten de historische begrenzing van het vliegkamp, 

voor wat betreft geen onderzoeksplicht op te nemen, maar bij werkzaamheden wel 

alert te blijven op toevalsvondsten behorende bij het militaire complex en Tweede 

wereldoorlog.

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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Figuur 3.1
Zone kaart selectieadvies Vliegkamp de Kooy. Plangebied is rood omkaderd. In oranje de zone waarvoor archeologisch vervolgonderzoek bij bodem-
verstoringen aanbevolen wordt. In geel het gebied waarvoor een extensieve begeleiding geadviseerd wordt. Niet ingekleurd is het gebied waarvoor 
alleen een meldplicht voor toevalsvondsten voorgesteld wordt.
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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 2018 (Bron: 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 , rood omkaderd (Bron: AHN).

Figuur 2.5 Uitsnede archeologische waardenkaart Gemeente Den Helder met het 

plangebied , rood omkaderd (Bron:  Verniers 2018).

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

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 ligging van het plangebied is rood omkaderd (Bron: Universiteit 

van Amsterdam).

Figuur 2.9 Kennemaria et Westfrisia vulgo et vernaculé Noord-Holland tam in minores 

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

Bat], nunc apud Petrum Schenk Junior, circa 1750. Globale ligging van het plangebied is 

in het rode kader aangegeven (Bron: Universiteit van Amsterdam)

Figuur 2.10 Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op de Kadasterkaart uit 

1825-1832 van Helder en Huisduinen, Sectie C, blad 4, Noord-Holland (Bron: RCE).

Figuur 2.11 Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op de topografische kaart 

van 1931 (Bron: Kadaster).

Figuur 2.12 Ansichtkaart met aanzicht van het vliegkamp vanaf de start/landingsbaan 

richting het noordoosten circa 1930 (Bron: collectie Military Legacy, Dordrecht).

Figuur 2.13 Ligging terrein en omvang van het vliegkamp op 10 mei 1940 (Bron: 

Molenaar)

Figuur 2.14 Frontlijn en verdediging rondom het vliegkamp op 10 mei 1940 (Bron: 

Siersema & Nierstraz, 1960)

Figuur 2.15 Luchtfoto van de RAF van 30 maart 1944 (ter oriëntatie noordgericht). 

Van de bebouwing van het vliegkamp is op dat moment weinig meer intact (Bron: 

Universiteit Wageningen)

Figuur 3.1: zone kaart selectieadvies Vliegkamp de Kooy. Plangebied is rood omkaderd. 

In oranje de zone waarvoor archeologisch vervolgonderzoek bij bodemverstorin-

gen aanbevolen wordt. In geel het gebied waarvoor een extensieve begeleiding 

geadviseerd wordt. Niet ingekleurd is het gebied waarvoor alleen een meldplicht voor 

toevalsvondsten voorgesteld wordt.
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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/verwachtingskaarten (indien 
aanwezig)

Ja

Niet-Verplichte bronnen 
(beredeneerde keuze)

Centraal Monumenten Archief (CMA) Nee Archis is geraadpleegd

Centraal of archeologisch archief (CAA) Nee Archis is geraadpleegd

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

Bodemkaart van Nederland, schaal minimaal 1:50.000 ja

Gedetailleerde geologische- of bodemkaarten ja

Oude kadasterkaarten ja

Topografische kaart van Nederland ja

Beeldmateriaal voor bouwhistorie nee Niet van toepassing

Milieukundig bodemonderzoek Ja Via Bodemloket en NAZCA van de 
ODNHN

Archeologische en overige cultuurhistorische rappor-
ten binnen het onderzoeksgebied

Ja Via DANS e n Archis. Relevante gege-
vens in het rapport opgenomen

Lucht- en satellietfoto’s Ja

Archieven Nee

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Ja

Amateur-archeologen Nee

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

Eigenaar en gebruiker Ja Via informatie opdrachtgever

Provinciale depots Nee Niet van toepassing
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Bijlage 3 Topografie MKV De Kooy
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