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Op het strand tussen de strandpalen 1.5 en 1.4, in het verlengde van de voor-
malige Harmsloot in de Grafelijkheidsduinen, spoelde rond 1990 in de winter 
regelmatig een oude humusrijke laag bloot, compleet met wortels en om-
hoogstekende heidestengels: heide en veen uit de 16e eeuw. Het ging om 
resten van natte duinvalleien, de voormalige zeegaten het Gat en het Gaatje. 
Uit onderzoek is gebleken dat de uiterste westpunt van het Gaatje in 1550 
buiten bereik van de zee lag, zodat er veen en hei kon groeien. Doordat later 
duinen landinwaarts stoven en zo over de valleien wandelden en de zeereep 
opschoof, kon het veen weer boven komen. In het najaar van 1992 was de 
ongeveer 100 meter brede veenlaag goed te zien. Sindsdien ligt het diep on-
der de voortdurende zandsuppleties.

Grafelijkheidsduinen: van de Graaf van Egmond via Lemaire 
naar Domeinen
Voor 1600 behoorde bijna alle grond onder Huisduinen tot de bezit-
tingen van de machtige graaf Lamoraal van Egmond, die in 1568 te 
Brussel werd onthoofd. De gebieden die wij nu kennen als de Don-
kere Duinen, Nieuw Den Helder en de Schooten werd door het Huis-
duiner dorpsbestuur voor 70 gulden per jaar van de erven van Eg-
mond gehuurd. In 1599 kocht Isaac Lemaire de gronden onder 
Huisduinen. Hij had vanuit Antwerpen als handelaar veel geld ver-
diend en wilde dat beleggen in potentiële landbouwgrond. Rond 
1600 polderde hij het voormalige zeegat het Gat en ’t Gaatje in tot 
Lemaires Oogpolder. Tot verdere bedijkingen kwam het niet doordat 
de families Lemaire en van Egmond lang met het bestuur van het 
gewest Holland hebben getwist over de precieze boedelscheiding en 
de betaling van belastingschulden. Uiteindelijk kwam ook het deel 
van de huidige Grafelijkheidsduinen rond het Gat in bezit van de 
familie Lemaire. Het omringende duingebied kwam als het ‘gemene 
(= openbaar) land’ in bezit van het gewest Holland. Het gewest Hol-
land werd na 1581, bij de afzwering van Philips II, aangeduid met de 
term ‘Grafelijkheid’. Hoewel het ‘gemene land’ later formeel ‘Do-
meinen’ werd genoemd is de naam Grafelijkheidsduinen gebleven. 
Het huidige gebied is door kustafslag kleiner dan vroeger. De duin-
gronden rondom het ‘Gat’, ook die van Lemaire, kwamen uiteinde-
lijk in 1789 voor een bedrag van 60.000 gulden in bezit van de Neder-
landse staat, wat later waterwinning en militair gebruik 
vereenvoudigde.

Den Helder na 1650 steeds belangrijker
Aan het begin van de 17e eeuw zijn Huisduinen en Helder kleine 
dorpjes. Rond 1630 zijn ze ongeveer even groot (ca 200 huizen). De 
bewoners vissen op zee en loodsen schepen door het Marsdiep van 
en naar wereldhaven Amsterdam. Verder werken veel bewoners op 
de grote vaart: koopvaardij en walvisvaart. Herbergen in beide dor-
pen bieden onderdak en vertier aan de bemanning van schepen die 
soms weken op de rede liggen. Door het steeds verder naar het zui-
den uitschuren van het Marsdiep was menige stormvloed rampzalig. 
Zo verdween in 1604 de oude toren van Huisduinen ‘met schone 
weijden en de huijsen’. Na de stormvloed van 7 en 8 maart 1625 
moest de hele noordwesthoek van het voormalige eiland worden 
prijsgegeven. In dezelfde periode ontstond ten oosten van Den  
Helder het Nieuwe Diep, oorspronkelijk een wadgeul.
Huisduinen en Den Helder zijn in onrustige jaren van groot belang 
voor de verdediging van Nederland. Achtereenvolgens in de Negen-
jarige oorlog (1688-1697), de Spaanse successieoorlog (1701-1714) en 
de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) is de oorlogsdreiging 
groot en worden langs de kust van Huisduinen en Den Helder di-
verse batterijen aangelegd. Den Helder wordt van groot strategisch 
belang nadat er in de Napoleontische tijd forten (de Stelling) en 
havens werden aangelegd. Een belang dat landschappelijke echo’s 
heeft in de vorm van solide dijken, groene zones in de stad (schoots-
velden), een schitterende vuurtoren (de Lange Jaap) en een histo-
risch gezien zeer vroege duinwaterwinning (1856, meteen na Am-
sterdam).
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kuil te graven en het water er met een emmer uit te putten. Tot in de 
19e eeuw verpachtte het gemeentebestuur het recht om duinwater te 
verkopen aan de hoogste bieder. De Huisduiners betaalden aanvan-
kelijk niet voor het drinkwater dat ze zelf uit een put haalden. Voor 
het militaire garnizoen van Den Helder was er een vaste duinput bij 
Huisduinen, vanwaar water met paard en wagen werd vervoerd. Naar 
Fort Erfprins ging het met de waterschuit via de Molensloot.
In 1856 werd een particuliere maatschappij opgericht om water te 
winnen in de Grafelijkheidsduinen. De eerste ‘prise d’eau’ (water-
winkanaal) loopt nog steeds vlak langs de bebouwing in het noor-
den. De winputten van deze en de andere, haaks erop staande, prises 
d’eau zijn in 1994 bij de herinrichting opgeruimd, ook om het leven 
van zandhagedissen, die in de putten vielen, te redden.
De eerste watertoren van Nederland stond vanaf 1856 in Huisduinen 
en diende om schepen die door het Noordhollandsch Kanaal voeren 
van zoet water te voorzien. Na de ingebruikname van het Noordzee-
kanaal in 1876 kwamen er veel minder schepen in de haven van Den 
Helder en nam de waterlevering aan schepen af. De waterwinning 
liep terug. De duinen waren evenwel flink uitgedroogd, wat ook 
blijkt uit het citaat van directeur Redeke van het voormalige Biolo-
gisch Station in Den Helder, die een verdroogd ‘Duivelsmeer’ me-
moreert, waarvan de ligging nu niet meer duidelijk is.
In 1901 nam de gemeente Den Helder het waterwinbedrijf over. In 
1908 werd de Huisduiner toren gesloopt en werd een nieuwe water-
toren gebouwd in Den Helder. Begin jaren 60 werd deze verbouwd 
en met beton bekleed, maar sinds kort is hij weer in volle (bakste-
nen) glorie te bewonderen.
In 1921 was vrijwel iedereen aangesloten op het leidingnet en was 
duidelijk dat het duingebied te klein was om iedereen van water te 
voorzien. De zoetwaterbel die van nature onder het duin zit slonk 
sterk. Dit kwam ook doordat de bergingscapaciteit van het zandli-
chaam in de Grafelijkheidsduinen gering is vanwege enkele ondiepe 
veenlagen. In 1924 verordonneerde de gemeente Den Helder dat 
elke verspilling verboden was, ook het schrobben van de straat. Na 
1924 werden leidingen gelegd en werd water betrokken van PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (aanvoer vanuit Pompstation 
Bergen). Na 1955 werd in de Grafelijkheidsduinen nog 1000 m³ per 
dag gewonnen. In 1977 droeg de gemeente het waterleidingbedrijf 
over aan PWN.
Onderzoeksbureau Bakker en Ten Haaf toonde in 1986 aan dat de 

De duinen bij Den Helder zijn in de laatste 200 jaar intensief ge-
bruikt. De militaire geschiedenis van de stad heeft allerlei sporen 
achtergelaten, met de Stelling van Den Helder als voornaamste 
erfenis. Maar ook in landschap en natuur van de duinen is de ge-
schiedenis terug te vinden. De duinen zijn verder ruim een eeuw 
gebruikt voor grootschalige waterwinning. Sinds 1992 heeft Land-
schap Noord-Holland het natuurgebied in beheer.

Veldnamen
De huidige Grafelijkheidsduinen (170 ha) worden aan de noordkant 
begrensd door het dorp Huisduinen en aan de zuidkant door de 
Donkere Duinen, voorheen ‘Ooghduinen’ geheten. Rond 1855 heet 
een duintop ter hoogte van strandopgang Donkere Duinen nog ‘Nol 
Poepenhoofd’. Aan de oostkant, ter hoogte van het Gaatje, worden 
de Grafelijkheidsduinen begrensd door een fiets-, ruiter- en wandel-
pad dat ook op de stafkaart uit 1907 staat (zie pag. 23). Het huidige 
Hengstepad is de voortzetting van het oude pad, vernoemd naar een 
paardenfokkerij, waar de beroemde dekhengst Adelslag een eeuw 
geleden veel klandizie trok. De smalle strook duingebied waar het 
pad doorheen loopt draagt dezelfde naam (zie pag. 140).
Het Gaatje is in het huidige terrein nog steeds herkenbaar als een 
laagte. Het hoogste duin is de Streepjesberg (19 m), zo genoemd 
omdat er vroeger veel zandpaadjes naar de top liepen. Het laagste 
punt, gelegen in het vroegere Gat, ligt op 2,60 m boven NAP. De  
Majuba, relatief hoge duintjes tussen de voormalige Harmsloot en 
het Hengstepad, zijn vernoemd naar een berg met steile hellingen in 
de Transvaal, waar de boeren in 1881 een slag tegen de Engelsen 
wonnen. Ook elders in ons land ontlenen duintoppen hun naam 
aan die verre oorlog, zoals het Kopje van Bloemendaal en de Spion-
kop in het Zwanenwater.

Waterwinning
Schoon water uit het duin werd lang geleden gewonnen door een 

“Bij Huisduinen vindt men in de duinen het zogenaamde ‘Duivelsmeer’, 
waarop voor tien jaar nog werd schaatsen gereden, doch dat tegenwoordig 
geheel uitgedroogd is.” 

(H.C. Redeke, 1903) 

Op de kaart van M. Lourisz 
Pieters uit 1577 ligt ‘Die 
Helder Buurt’ (kaart boven) 
aan het Marsdiep, veilig 
achter een inmiddels ver-
dwenen duinenrij. Huisdui-
nen is dan nog het grootste 
dorp (kaart onder).

1577

1577

Impressie gemaakt door de historisch-geograaf Henk Schoorl van Huisduinen ca 1800.
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grondwaterstand tussen 1900 en 1980 met ongeveer 3 meter was 
gedaald, waarvan 2 meter voor rekening van de waterwinning kwam. 
De rest kwam door de begroeiing (m.n. dennen) en kustafslag: min-
der duin kan minder water bergen.
Toen de allerlaatste pompinstallatie in 1983 werd stopgezet steeg de 
grondwaterstand in het gebied snel. Het gevolg was dat delen van de 
Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen weer onder water kwa-
men te staan. Aanleg van een ondiep meer in de oude laagte van het 
Gaatje was nu denkbaar en gebeurde ook. Landschap Noord-Holland 
plagde in 1994 lage verruigde delen af waarna de Harmplas ont-
stond, genoemd naar de Harmsloot die hier eens akkertjes ontwa-
terde. De waterstand steeg in jaren met veel regenval zo fors dat de 
weg onderlangs het duin moest worden verlegd. Ook ontstond wa-
teroverlast in huizen in Huisduinen, opgelost door de aanleg van 
een drain die in de Molensloot uitmondt. De nieuwe natuur van het 
Refugium (zie pag. 140) vangt ook water weg. Van de vroegere water-
winning resteren diverse winkanalen en een nog functionele voor-
raad, een zgn. reinwaterkelder, net achter de Kroontjesbunker. De 
meeste gebouwen zijn uit het duin verdwenen, een pompstation uit 
begin 20e eeuw is nu in gebruik bij kunstenaars. Achter dit pompsta-
tion broedt regelmatig een paartje ransuilen. 
Agrarisch gebruik van het duin vanuit Huisduinen is steeds beperkt 
geweest. In het noorden van de Grafelijkheidsduinen bevindt zich 
een aantal vlakke veldjes met sporen van verkaveling en opgewor-
pen duinwalletjes. Voor de oorlog waren er nog duinakkertjes in 
gebruik.

Militair gebruik
In de jaren na de oorlog van 1799 werd Den Helder met fortificaties 
versterkt. Keizer Napoleon beijverde zich persoonlijk voor de ont-
wikkeling van zijn ‘ville navale du Helder’ en gaf een impuls aan de 
bloei van de marinestad. Op 15 en 16 oktober 1811 kwam hij langs op 
inspectie. Hij vond de Helderse haven strategisch belangrijk. De 
Franse vloot had in het noordelijk deel van het toenmalige Franse 
Rijk een veilige uitwijkplaats nodig in de strijd tegen de Engelsen. 
Het zeefront omvatte o.a. Morland (Fort Kijkduin) en Du Falga (zie 
pag. 116). Men bouwde ook een landfront, ter verdediging tegen 
aanvallen vanuit het zuiden (zoals in 1799). Dit omvatte de forten 
Lasalle (later Erfprins), l’Ecluse (Dirksz Admiraal) en Du Gommier 
(Oostoever). Na het vertrek van de Fransen in 1815 ontwikkelde Den 
Helder zich verder van vissersdorp tot garnizoensplaats en marine-
haven.

Stelling Helsdiep
Tussen 1916 en 1939 zijn in de Grafelijkheidsduinen bunkers ge-
bouwd als onderdeel van de deels in het duin gelegen stelling ‘Hels-
diep’, waartoe ook een waarnemingspost op de Streepjesberg be-
hoorde. Er waren schietbanen in gebruik voor oefeningen. Tijdens 
de mobilisatie in 1939 werd de landmacht in de forten gelegerd. Het 
geschut van de batterij bij de begraafplaats aan de Jan  
Verfailleweg diende voor de verdediging aan de zeezijde (het 
Schulpengat). Tussen de dorpen Huisduinen en Callantsoog stonden 
in de duinen meetposten opgesteld voor waarneming van vijande-

lijke schepen en vliegtuigen. De meetkamer en de instrumenten van 
de vuurleiding stonden in het Fort Kijkduin. Tijdens het Duitse 
bombardement op Den Helder op de avond van 14 mei 1940 schuil-
den veel Huisduiners hier.

Gebruik door de Duitsers van 1940 tot 1945
Na de capitulatie vorderde de Duitse Kriegsmarine Fort Kijkduin en 
gaf er onder andere artillerieopleidingen. Het Casino verrees als 
officiersverblijf. De Duitsers verstevigden het fort met een zware kap 
van zand en gewapend beton. Deze is vanwege verzakkingsgevaar 
door het enorme gewicht vervangen door dunne loden platen.
De oorlog trok diepe sporen in het landschap. Het landfront van de 
Atlantikwall werd gevormd door een verdedigingslinie met een 
tankgracht, die liep vanaf de Zanddijk ten zuiden van Julianadorp 
tot aan het Balgzandkanaal. Vanaf de Zanddijk tot aan het strand 
liep een betonnen drakentandversperring met tankmuur, waarvan 
een klein deel resteert. Het zeefront bestond uit vier kustbatterijen 
van de Kriegsmarine: de batterijen Kaaphoofd, Duinrand (zuidwes-
telijk van Fort Kijkduin), Falga en Zanddijk (bij strandslag de Zandlo-
per). Verder waren er drie zware luchtdoelbatterijen tegen luchtaan-
vallen, te weten Vangdam (nu Nieuwe Haventerrein), Fort Erfprins 
en Fort Dirksz Admiraal.
Vanaf 1943 vestigden de Duitsers hun hoofdkwartier in de duinen in 
de zogenaamde Kroontjesbunker bij Huisduinen. De naam verwijst 
naar de karakteristieke toren die aan de bovenzijde een kanteelach-
tige vorm heeft. In de bunker stond een verticale glaswand waarop 
een geografische kaart was afgebeeld, daarmee volgde men de vlieg-
bewegingen van geallieerde vliegtuigen. Als geallieerde vliegtuigen 
tot op 120 km waren genaderd werd alarm gegeven aan de luchtaf-

weerbatterijen, waarna de batterijen in staat van paraatheid werden 
gebracht. Vanuit de Kroontjesbunker zijn tientallen geallieerde 
vliegtuigen door het Duitse luchtafweergeschut neergehaald.
Engelse bommenwerpers misten vaak hun doel in de Grafelijkheids-
duinen, getuige tientallen bomkraters met een vaak bijzondere, aan 
permanent water gebonden flora en fauna.
Direct na de oorlog hielpen geallieerden met de sloop van bunkers 
en schuilplaatsen. Ook werden zo’n tweehonderd met zand afge-
dekte houten bunkers en munitieopslagplaatsen nabij de anti- 
tanklinie bij Julianadorp gesloopt. Een aantal van de betonnen 
bouwwerken is nog steeds aanwezig. Na de oorlog hadden de bun-
kers een grote aantrekkingskracht op de spelende jeugd. Nieuwe-
diepers noemden de duinen destijds ‘Bunkerstad’ en ‘Verboden 
Duinen’.
Bij de omvorming van het oude schietplateau (met landingsbaan) 
naar duinvallei, in 1994, werden enkele bunkertjes met zand afgedekt.

Kustverdediging
Na de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 nam de stroomsnelheid 
in het Marsdiep toe en verdwenen, in een paar jaar tijd, het strand 
van Huisduinen en tientallen meters duin ten zuiden daarvan. Tij-
dens de zware stormvloed van 1953 was de duinafslag gemiddeld 10 
meter. Daarna werd de Huisduinerzeedijk verhoogd en naar het 
zuiden verlengd. In 1965 is aan weerszijden van de Streepjesberg een 
tweede waterkering aangelegd met zand uit het gebied zelf. Deze 
zanddijken (‘Slaperdijken’) bestaan nog steeds. 

Luchtfoto rond 1955 met inmiddels verwijderde sporen van militaire activiteit.  
De veldnaam ‘landingsbaan’ of ‘startbaan’ is nog in gebruik bij de boswachters. 
Op de achtergrond Fort Kijkduin. 

Startbaan

Majuba

Harmplas

Helsdiep

Duinakkertjes

Refugium

Slaperdijk

Donkere Duinen

Streepjesberg

PWN-stuk

Hengstenpad

Kroonjesbunker
Fort Kijkduin

Verspreiding van poelen en bomkraters. Rond 2005 is een aantal uitgediept 
om als bluspoel te functioneren, met het oog op duinbranden. 

Van linksonder af met de klok mee: Aquarel van Leich van oude pompstation ca 1867; onderhoud aan de zeereep, ca 1928; aanleg waterwinning ca 1900; Duitse 
Mammut radar nabij Duinoord, ca 1944; aanleg van putten in waterwinkanaal, ca 1920.
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