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Voorwoord 

Sinds ik aan de pre-master landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen ben begonnen 

reis ik elk weekend terug naar mijn geboorteplaats, Den Helder, waar mijn ouders nog steeds 

wonen. Tot aan september 2020 heb ik hier zelf ook 22 jaar gewoond en dus genoeg herinneringen 

opgedaan. Een plek waar ik regelmatig was waren de Helderse Duinen. Al was het fietsen met 

vrienden, wandelen met de honden of een rondje hardlopen. Ik was er graag.  

 

Toen ik tijdens mijn tweede jaar aan de Reinwardt Academie stageliep in het Reddingmuseum in Den 

Helder begon ik mij te interesseren in de geschiedenis van Den Helder. Hierbij kwam ik regelmatig 

verhalen over Den Helder in de Tweede Wereldoorlog tegen. Verhalen over hoe bewoners moesten 

onderduiken tijdens de bombardementen, wat ze deden in bunkers in de Grafelijkheidsduinen. Deze 

verhalen zijn in mijn achterhoofd blijven hangen en toen het tijd was om te beginnen met deze 

scriptie was het voor mij dan ook al snel duidelijk. Ik wilde onderzoek doen naar de Helderse Duinen.  

 

In dit onderzoek is er dan ook gekeken naar die duinen en hoe deze zich in de twintigste eeuw 

hebben ontwikkeld. De sporen van deze ontwikkelingen zijn in kaart gebracht zodat er een duidelijk 

historisch overzicht is voor zowel de Grafelijkheidsduinen als de Donkere Duinen.  

 

Bij het schrijven van deze scriptie heb ik veel hulp gehad van mensen die ik dan ook hieronder wil 

bedanken. Ten eerste wil ik mijn begeleider Anne Wolff bedanken voor de vele hulp bij het schrijven 

van de scriptie. Ten tweede wil ik het Regionaal Archief in Alkmaar bedanken. Wanneer vele 

kennisinstituten dicht waren vanwege de corona pandemie, was een bezoek aan het archief toch 

mogelijk wat mij heel veel heeft geholpen. Verder wil ik mijn ouders bedanken voor de vele hulp, al 

was het met een kopje koffie of het doorlezen van de scriptie. Als laatste wil ik mijn vriendin, Alice 

Zijderveld, bedanken voor al haar hulp bij het veldwerk in de gebieden, maar voornamelijk voor de 

constante emotionele steun tijdens het afgelopen halve jaar.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding tot onderzoek 

Op een bepalende zomernacht van 24 op 25 juni 1940 vallen er urenlang vele brisantbommen, 

brandbommen en lichtfakkels op Den Helder.1 De aanval in de desbetreffende nacht telde in totaal 

38 slachtoffers, de stad stond in brand. Eerder, op 11 mei, viel de Duitse Luftwaffe ook aan, wat 28 

doden betekenende. De bombardementen waren allesverwoestend. Helaas blijft het blijft niet bij 

deze nachten. In totaal heeft Den Helder ruim 117 luchtaanvallen te verduren gehad. Het grote 

bombardement van 24 op 25 juni 1940 vond dit jaar tachtig jaar geleden plaats. Dit betekende 

hernieuwde aandacht voor de meest gebombardeerde stad van Nederland: een livestream 

herdenking, een groot artikel in het Leidsch Dagblad over de verantwoordelijkheid van het 

bombardement (de Duitsers of de geallieerden?) en verdere aandacht in het Atlantikwall Centrum in 

Den Helder. De hernieuwde aandacht ging voornamelijk uit naar de binnenstad van Den Helder. 

Echter is ook het Helderse duingebied geraakt.  

 

Op de luchtfoto van de Grafelijkheidsduinen (afb. 1) is een bomkrater zichtbaar. De bomkraters zijn 

het gevolg van missers van de Engelse bommenwerpers. In plaats van het hoofkwartier van de 

Duitsers in Huisduinen te raken, vielen de bommen in de Grafelijkheidsduinen met als resultaat 

permanent watergebonden flora en fauna. De bomkraters zorgen ervoor dat het landschap nog een 

functie heeft gekregen.2 In februari 2006 zijn de bomkraters gebruikt voor het leveren van bluswater 

aan de brandweer.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Noordhollands Dagblad, “Gezamenlijk gebed herdenkt ‘Grote Bombardement’ op Den Helder, tachtig jaar geleden” (versie 26 juni 2020), 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200623_4399780/gezamenlijk-gebed-herdenkt-grote-bombardement-op-den-helder-
tachtig-jaar-geleden?utm_source=google&utm_medium=organic, geraadpleegd 3 november 2020.  
 
2 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 126. 
3 Noord Topics, “Bomkraters in Grafelijkheidsduinen leveren straks bluswater” (versie 13 februari 2006), 
http://www.noordtopics.nl/technologie/2006_02_13-5.shtm, geraadpleegd 3 november 2020. 

1. Luchtfoto van de Grafelijkheidsduinen, met daarop centraal een bomkrater. 
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Andere sporen van de Tweede Wereldoorlog in het duingebied zijn ook aanwezig. Bekende relicten 

zijn het Casino als officiersverblijf en in het landschap verstopte restanten van de verdedigingslinie. 

De Helderse duinen maken namelijk deel uit van de Atlantikwall, de door de Duitsers gebouwde 

verdedigingslinie. De Atlantikwall is ontstaan in 1940 als één gigantische verdedigingslinie langs de 

kusten van Europa. De bouw van de Atlantikwall begon in Noorwegen en loopt door tot het zuiden 

van Europa; de kust van Spanje. In Nederland werden de bouwwerken gebruikt om belangrijke 

havens te verdedigen.4  

 

Grafelijkheidsduinen en Donkere Duinen 

De sporen van de Tweede Wereldoorlog zijn met name te vinden in de Grafelijkheidsduinen. De 

Grafelijkheidsduinen liggen aan de zuidgrens van Huisduinen en omvatten ruim 100 ha duingebied. 

De Grafelijkheidsduinen is het meest noordelijke duingebied van het Nederlandse vasteland. Het 

duingebied is een open duinheide en is in het recente verleden voornamelijk gekleurd door de twee 

wereldoorlogen en waterwinning. De Donkere Duinen liggen zuidelijk van de Grafelijkheidsduinen en 

is met 50 ha een stuk kleiner. Het gebied is in de jaren twintig van de twintigste eeuw bebost en 

omgezet tot recreatiegebied. 

 

Voorliggende paper is gericht op nader onderzoek van de ontwikkelingen binnen beide 

duingebieden en het in kaart brengen van de effecten daarvan op het landschap van zowel de 

Grafelijkheidsduinen als de Donkere Duinen.  

 

 

1.2 Stand van het onderzoek 

In dit onderzoek staan de ontwikkelingen in de twintigste eeuw van zowel de Grafelijkheidsduinen 

als de Donkere Duinen centraal. Over de cultuurhistorie van de Grafelijkheidsduinen zijn meerdere 

publicaties geschreven, zo ook over de cultuurhistorie van de Donkere Duinen. Een belangrijk boek 

voor dit onderzoek is Duinen en Mensen: Noordkop en Zwanenwater.5 Hierin beschrijft Rolf Roos 

ondermeer de ontwikkelingen van het Helderse duinlandschap vanaf 1800, waarin hij voornamelijk 

schrijft over de Grafelijkheidsduinen en diens militaire geschiedenis.  

 

 
4 G. Mellink, Atlantikwall in Nederland en België. (Den Haag: Mellink Concepten & Projecten, 2016), 6.  
5 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia) 

2. Luchtfoto van beide duingebieden. Bovenin de Grafelijkheidsduinen, daaronder de Donkere Duinen. 
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Voor de teksten over de twee duingebieden worden twee uitgaven van het kwartaalblad Levend 

Verleden van de Helderse Historische Vereniging gebruikt. In twee artikelen beschrijven A.J. van 

Bennekom en R. Schendelaar de ontwikkelingen in de Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen.6 

Hierbij worden historische kaarten en foto’s gebruikt die van nut zijn voor dit onderzoek. Voor de 

oorlogssporen wordt het boek De Atlantikwall in Nederland en België gebruikt.7 Hier worden de 

sporen van de Tweede Wereldoorlog in de Grafelijkheidsduinen omschreven door Geert-Jan Mellink. 

Dit doet hij door middel van foto’s, plattegronden en locaties. De genoemde publicaties vormen de 

basis van dit onderzoek.  

 

Uitgebreide publicaties over de ontwikkelingen van de Donkere Duinen en de sporen daarvan zijn 

helaas nauwelijks te vinden. Zo is er over de specificaties van de bebossing weinig tot niets 

geschreven. Het boek van Rolf Roos focust zich voornamelijk op de Grafelijkheidsduinen en de 

stukken in Levend Verleden bieden geen diepgang. De archiefstukken van Regionaal Archief Alkmaar 

vormen daarom de basis voor de informatie over de Donkere Duinen. In de beleidsplannen staat 

informatie over de bebossing en de toevoegingen aan het gebied. Ook helpen oude foto’s en 

plattegronden van de Donkere Duinen om de gebeurtenissen in de context van het gebied te 

plaatsen.  

 

Tot nu toe is er nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de 

Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen en de achtergebleven sporen in de landschappen. In 

deze scriptie is een overzicht gevormd van deze ontwikkelingen en zijn de sporen in kaart gebracht, 

waardoor het duidelijk wordt dat beide gebieden duidelijk van elkaar verschillen. Een analyse van 

beide gebieden kan leiden tot waardering van het Helderse natuurlijk erfgoed en het behouden van 

de identiteit van de twee duingebieden. 

  

 
6 A.J. van Bennekom, “Het ontstaan van de Grafelijkheidsduinen”, Levend Verleden 24 (1993) 
7 G. Mellink, Atlantikwall in Nederland en België. (Den Haag: Mellink Concepten & Projecten, 2016). 
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1.3 Vraagstelling en onderzoeksthema’s  

De duinen in Den Helder zijn vele eeuwen geleden ontstaan. De ontstaansgeschiedenis hiervan is 

goed vastgelegd. In deze scriptie is daarom gefocust op de aspecten die nog niet goed belicht zijn: 

dus niet de gehele geschiedenis, maar enkel op de ontwikkelingen van de twintigste eeuw. In de 

twintigste eeuw is er veel gebeurd, denk aan de Tweede Wereldoorlog, de waterwinning, maar ook 

het aanleggen van het bos in de Donkere Duinen. Het doel van deze scriptie is het inventariseren en 

beschrijven van deze ontwikkelingen, en de cultuurhistorische sporen op de kaart te zetten. De vraag 

is of er nog sporen van de gebeurtenissen uit de afgelopen honderd jaar te zien zijn in het huidige 

landschap en hoe de twee landschappen van elkaar verschillen. Daarom is voor dit onderzoek de 

volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

Hoe hebben de Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen zich in de twintigste eeuw ontwikkeld en 

hoe zijn deze ontwikkelingen zichtbaar in het huidige landschap?  

 

Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag zijn er een aantal deelvragen/thema’s 

geformuleerd die per hoofdstuk apart worden beantwoord. In het concluderende hoofdstuk zullen 

de overeenkomsten en verschillen genoemd worden. De deelvragen/thema’s zijn hieronder per 

gebied geformuleerd.  

 

 

Grafelijkheidsduinen: 

Welke ontwikkelingen uit de twintigste eeuw hebben invloed gehad op de Grafelijkheidsduinen? 

Welke ontwikkelingen zijn in de Grafelijkheidsduinen terug te zien en hoe? 

 

Donkere Duinen: 

Welke ontwikkelingen uit de twintigste eeuw hebben invloed gehad op de Donkere Duinen? 

Welke ontwikkelingen zijn in de Donkere Duinen terug te zien en hoe?  
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1.4 Onderzoeksaanpak en bronnen  

Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn verschillende soorten bronnen gebruikt. Per methode is 

beschreven welke bronnen zijn gebruik en wat het doel is van de methode bij de uitvoering van het 

onderzoek.  

 

Literatuuronderzoek & beleidsstukken 

Artikelen en boeken over de geschiedenis van Den Helder en Huisduinen geven algemene informatie 

over de gebeurtenissen in de twintigste eeuw en specifiek over de duingebieden. Beleidsstukken 

kunnen helpen met het weergeven van de wijze waarop de beheerders omgingen met de 

gebeurtenissen uit die tijd en hoe zij aanpassingen maakten in beide gebieden. Hiervoor zijn 

bijvoorbeeld beheersplannen gebruikt. Verder betreft dit ook online research, waarbij websites 

extra informatie geven over de historie van de duingebieden.  

 

Kaart- en archiefstudie 

Topografische kaarten van de gebieden zijn gebruikt om een goed overzicht van de inrichting te 

krijgen van beide gebieden en hoe deze in de loop van de twintigste eeuw zijn veranderd. Het 

Regionaal Archief Alkmaar beheert de archieven van de gemeente Den Helder en is daarom 

extensief geraadpleegd.  

 

Illustraties 

Het gebruik van illustraties en foto’s helpt bij het krijgen van een overzicht van het gebruik van de 

gebieden. Foto’s geven ook context aan de gebeurtenissen uit de twintigste eeuw, zo zijn er genoeg 

foto’s te vinden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en de aanleg van de Donkere Duinen in het 

begin van de twintigste eeuw.  

 

Veldwerk 

Beide gebieden zijn meerdere malen bezocht om een goede indruk te krijgen van de huidige 

inrichting. Verder zijn alle historische sporen in de Donkere Duinen en een groot deel in de 

Grafelijkheidsduinen bezocht om de locatie nauwkeurig vast te leggen en de huidige staat te 

rapporten. Enkele bunkers en alle bomkraters liggen echter in het niet toegankelijke gedeelte van de 

Grafelijkheidsduinen, voor deze locatie is gebruik gemaakt van al gemaakte foto’s en luchtfoto's.  
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2. Grafelijkheidsduinen: Ontwikkelingen in de twintigste eeuw 

2.1 Korte ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen tot aan 1800 

De ontstaansgeschiedenis van de Grafelijkheidsduinen is onlosmakelijk verbonden met de 

geschiedenis van het aangrenzende dorp Huisduinen. Het 

ontstaan van Huisduinen is niet specifiek vastgelegd, maar de 

oudste datering komt uit de negende eeuw. De Helderse Duinen 

maken deel uit van het waddengebied en de 

ontstaansgeschiedenis verschilt hier ook niet veel van. 

Huisduinen – zoals wij het tegenwoordig kennen - heeft een 

latere datering, omdat het vaak van positie is veranderd. 

Huisduinen heeft regelmatig een aantal stormvloeden moeten 

doorstaan, in combinatie met zandverstuivingen en een 

constante stroming vanuit het Marsdiep. Hierdoor scheurde het 

af van het vasteland en kwam het op kilometers afstand van de 

kust terecht, als eiland. Huisduinen wordt ook wel een oud 

waddeneiland genoemd. Pas na de voltooiing van Den Helders 

zeewering in 1750, ligt Huisduinen op de plek zoals wij het nu 

kennen.8   

 

Onder Huisduinen liggen de Grafelijkheidsduinen. Voor 1600 behoorde de Grafelijkheidsduinen tot 

het eigendom van graaf Lamoraal van Egmond, na zijn onthoofding in 1568, is het gebied 

overgenomen door het dorpsbestuur. Isaac Lemaire, was van 1599 tot 1789 eigenaar van het 

gebied.9 Hij was verantwoordelijk voor het inpolderen van het Gat en ‘t Gaatje tot Lemaires 

Oogpolder. In 1789 kwam het gebied in bezit van de Staat der Nederlanden, waarna de meest 

ingrijpende gevolgen voor het gebied plaatsvonden.10  

 

 

 

 

 
8 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 126. 
9 Ibidem, p 128. 
10 Ibidem. 

3. De kustlijn van 1572 (stippels) en de huidige kustlijn 
(lijn) 
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2.2 Tweehonderd jaar beschreven (1800 - 2000) 

 2.2.1 Waterwinning en militair gebruik  

Vanaf het einde van de achttiende eeuw waren de Grafelijkheidsduinen in bezit van de Staat der 

Nederlanden. Toen het gebied nog in het beheer was van Isaac Lemaire, was het lastiger om 

ingrijpende veranderingen toe te passen op het landschap. Lemaire wilde naast het inpolderen tot 

bedijkingen overgaan, maar dit gebeurde niet: na gesprekken met het gewest Holland vielen die 

plannen in het water.11 Nu de staat de eigenaar was, konden grote keuzes sneller gemaakt worden, 

voornamelijk omtrent waterwinning en militair gebruik van de duinen.  

 

 2.2.2 Waterwinning 

Ruim voordat er in 1856 een particuliere maatschappij werd opgericht om water te winnen in de 

Grafelijkheidsduinen, werd er op een ietwat simpele manier water gewonnen in het gebied. Het 

gemeentebestuur kon het recht uitreiken aan iedereen die water wilde winnen. Echter, het kostte 

veel geld om water te winnen, daarom kreeg de hoogste bieder het recht. Naast veel geld had men 

een emmer nodig om het water te putten. Hiervoor was een vaste put, gelegen nabij het Fort 

Erfprins.12 Nadat in 1856 de Helderse watermaatschappij werd opgericht, werd het eerste water-

winkanaal aangelegd, in combinatie met de eerste watertoren van Nederland. De functie van de 

toren was om schepen op het Noordhollandsch Kanaal van zoet water te voorzien. Het 

Noordhollandsch Kanaal was in de eerste helft van de negentiende eeuw één van de belangrijkste 

waterverbindingen in Nederland, waardoor het veel gebruikt werd door handelsschepen. Dit 

betekende veelvoudige waterwinning in de Grafelijkheidsduinen, wat pas minder werd in 1876, na 

het in gebruik nemen van het Noordzeekanaal.13 De gevolgen waren al te zien, de duinen waren flink 

uitgedroogd.14   

 

De waterwinning nam weer toe wanneer op 1 januari 1901 de gemeente Den Helder het 

waterwinbedrijf overnam.15 De voormalige eigenaar van het waterwinbedrijf, Charles Bosch Reitz, 

overleed in 1879. De gemeente zou er in de huidige staat van het waterwinbedrijf geen profijt uit 

halen. Daarom werd er door hoogstaande burgers voorgedragen dat de gemeente het bedrijf zou 

overnemen. Onder het bewind van de gemeente nam de waterwinning weer toe, totdat in 1921 het 

 
11 Ibidem.  
12 A.J. van Bennekom, “Het ontstaan van de Grafelijkheidsduinen”, Levend Verleden 24 (1993), 18.  
13  R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 129. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem.  
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maximum bereikt werd. De zoetwater bubbel onder de Grafelijkheidsduinen kon maar zoveel aan en 

begon te slinken omdat vrijwel iedereen op het leidingnet was aangesloten.16 Het hielp hierbij niet 

mee dat de bergingscapaciteit van de Grafelijkheidsduinen gering was, vanwege ondiepe veenlagen. 

De gemeente liet het bedrijf nog drie jaar lang op het maximum doorgaan, totdat in 1924 er een 

einde aan kwam. De gemeente gaf destijds een dringend advies om zeer voorzichtig met het water 

om te gaan. Elke vorm van waterverspilling was verboden en alleen noodzakelijk gebruik werd nog 

toegelaten.17 Er moest hoognodig een oplossing gevonden worden. 

 

De oplossing werd gevonden door samen te werken met het PWN Waterleidingbedrijf Noord-

Holland. Vanuit het pompstation in Bergen werden leidingen aangelegd naar Huisduinen en Den 

Helder, waardoor de druk van de zoetwaterbubbel onder Grafelijkheidsduinen kon worden gehaald. 

Deze regeling ging door tot 1955, waarna PWN besloot nog een set waterleidingen aan te leggen. Na 

deze regeling werd er dagelijks circa 1500 m3 aan water gewonnen vanuit de Grafelijkheidsduinen. In 

1977 maakte de gemeente Den Helder helemaal een einde aan de waterwinning uit de 

Grafelijkheidsduinen. De gemeente droeg het waterwinbedrijf over aan PWN. Zij laten de 

waterwinning echter nog een paar jaar doorgaan, totdat in 1983 de laatste pompinstallatie werd 

stopgezet. 18 De waterwinning in de Grafelijkheidsduinen was voorbij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
16   R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 129. 
17  Ibidem. 
18  Ibidem.  

 4. Afbeelding van de aanleg van de putten in het 
waterwinkanaal, circa 1920. 
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De constante waterwinning heeft in de twintigste eeuw een aantal sporen achtergelaten. Deze 

kwamen tien jaar na stopzetten van de waterwinning naar voren in een onderzoeksrapport van 

Bakker en Ten Haaf uit 1986. Hierin is vastegesteld dat in de tijd van de waterwinning de 

grondwaterstand in totaal met 3 meter was gedaald, waarvan 2 meter door de waterwinning werd 

veroorzaakt.19  

 

Als gevolg van het abrupt stoppen van de waterwinning, steeg de grondwaterstand in het gebied 

snel, zodat een groot deel van de Grafelijkheidsduinen onder water kwam te staan. Hierdoor 

ontstond een ondiep meer in de oude laagte van het Gaatje, met als resultaat de huidige Harmplas. 

Het bleef hier niet bij. Na een aantal jaren met veel regenval kregen de burgers van Huisduinen last 

van fors opkomend water, wat uiteindelijk opgelost met behulp van een drain.20  

 

 

 

5. De Harmplas in de Grafelijkheidsduinen. 

 

 
19  Ibidem, p 130.  
20  Ibidem.  
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 2.2.3 Militaire geschiedenis 

Den Helder is pas een militaire stad geworden na de komst van Napoleon. Tijdens een bezoek aan de 

stad was het voor Napoleon al snel duidelijk: de strategische ligging van Den Helder was essentieel. 

De Franse vloot had in die tijd een rustplek nodig waar de Engelsen niet bij konden komen. De 

oplossing voor dit probleem werd uiteindelijk Den Helder. Napoleon bezocht Den Helder voor het 

eerst in oktober 1811 en nam toen al snel de keuze om de Stelling Den Helder, die aangelegd was 

tijdens de Tachtigjarige Oorlog, uit te breiden.21 Er moesten toevoegingen komen aan zowel het 

zeefront als het landfront, zodat aanvallen vanuit het noorden en zuiden konden worden afgeweerd. 

De belangrijkste toevoeging was Fort Kijkduin, gelegen aan de noordelijke kop van de 

Grafelijkheidsduinen. Naast Fort Kijkduin werden er nog een aantal verdedigingswerken aangelegd. 

De forten Lasalle, l’Ecluse en Du Gommier werden aangelegd.22 Deze forten zijn later in de twintigste 

eeuw hergebruikt tijdens bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 

6. De in Den Helder aangelegde forten van Napoleon. 
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Na de periode van Napoleon ontwikkelde de forten in en buiten de Grafelijkheidsduinen zich tot de 

Stelling Helsdiep. De desbetreffende stelling werd aangelegd als een reactie op de Eerste 

Wereldoorlog. De verschillende forten zijn op afstand van elkaar gebouwd om een verdediging te 

vormen verdedigen tegen het nieuwe ‘indirecte vuur’, waarbij specifiek wordt gericht op plekken 

met een centrale verdedigingslinie. Vanaf 1916 tot aan 1939 zijn in de Grafelijkheidsduinen een 

aantal bunkers toegevoegd, met als belangrijk voorbeeld een waarnemingspost op de Streepjesberg. 

 

Naast de uitkijkpost werd ook een schietbaan aangelegd. Ook waren er in de buurt van Huisduinen 

meetposten opgesteld, waarmee vijandige schepen en vliegtuigen werden waargenomen. De 

Grafelijkheidsduinen maakten deel uit van een stelling die doorliep langs het gehele Waddengebied. 

Deze stelling bleef zich tot aan de Tweede Wereldoorlog doorontwikkelen. De eerste sporen van de 

Tweede Wereldoorlog in Huisduinen en Den Helder zijn veroorzaakt door het bombardement op de 

avond van 14 mei 1940. Enkele uren na de capitulatie laten Duitse vliegtuigen bommen los boven de 

binnenstad van Den Helder, met als grootste doelwit het Rijkswerf, waar de marine zat.23  

Tijdens dit bombardement was de Stelling Helsdiep voor vele Huisduiners een belangrijke 

schuilplaats.24 Een terugkerend thema omtrent bombardementen boven Den Helder was dat er 

regelmatig bommen hun doelwit mistte, waardoor deze terecht kwamen in bijvoorbeeld het 

duinlandschap.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Rijkswaterstaat, Bombardementen op Den Helder en omstreken. 
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/regios/west-nederland-noord/Data_KaartLuchtoorlogWOII/Den-Helder.pdf, 
geraadpleegd 15 december 2020.  
24 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 131.  
25 Ibidem.  

7. Burgers schuilen in de bunkers tijdens een bombardement. 
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De Duitsers vielen met het bombardement van 14 mei Den Helder binnen. Stelling Helsdiep bleek 

voor de Duitse bezetting ook van strategisch belang. Fort Kijkduin was voor de Duitsers een 

onderkomen waarbij verschillende artillerie opleidingen gegeven werden. Ook werd het fort 

verstevigd met een zware kap van zand en gewapend beton. Niettemin voegde de Duitsers ook 

elementen toe aan het landschap. Zo gingen delen van de Graflijkheidsduinen deel uitmaken van de 

Atlantikwall. Later in de oorlog zette de Duitsers hun hoofdkwartier neer in Huisduinen in de 

Kroontjesbunker. De bunker speelde een grote rol in de oorlog: via een geografische kaart op een 

glaswand werden geallieerde vliegtuigen gevolgd. Als deze binnen de 120 km kwamen van de 

bunker werd er alarm geslagen. In totaal zijn hier tientallen vliegtuigen door neergehaald.26 Naast 

het bombardement van 1940 waren er meerdere gebeurtenissen die sporen hebben achtergelaten 

op het Helderse landschap. Een tweede, groot bombardement vond plaats op 24 juni 1940. Engelse 

bommenwerpers richtte ook regelmatig op het onderkomen van de Duitsers in Huisduinen. In totaal 

is Den Helder 117 keer gebombardeerd. Na de oorlog is het gebied nog tot de jaren 80 als militair 

oefenterrein gebruikt.27  

 

Na de oorlog zijn er door de geallieerden en burgers bunkers en schuilplaatsen, aangelegd door de 

Duitsers, gesloopt en is een verder gedeelte van de militaire geschiedenis letterlijk onder het zand 

verdwenen na een aantal genomen maatregelen in 1994. Nadat het gebied in de handen van 

Landschap Noord-Holland terecht kwam, werden er een aantal aanpassingen gemaakt aan het 

gebied om het in een meer “natuurlijke” staat te brengen.28 Sindsdien staan er in het gebied grote 

grazers en drinkwaterputten. Een andere maatregel was het verwijderen van militaire overblijfselen. 

De landingsbaan werd omgezet naar een duinvallei en een aantal bunkers werden met zand 

afgedekt. De Grafelijkheidsduinen werden niet langer gekenmerkt door een militaire functie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Ibidem. 
27  A.J. van Bennekom, “Het ontstaan van de Grafelijkheidsduinen”, Levend Verleden 24 (1993), 18.  
28  R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 131.  
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2.3 Conclusie 

In het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is de volgende vraag behandeld: Hoe hebben de 

Grafelijkheidsduinen zich in de twintigste eeuw ontwikkeld? Dit om een overzicht van gebeurtenissen 

te geven, zodat later in het onderzoek gekeken kan worden naar de sporen die deze gebeurtenissen 

in het landschap hebben achtergelaten.  

 

Voor de Grafelijkheidsduinen hebben zowel de gebeurtenissen en ontwikkelingen omtrent 

waterwinning in het gebied, als militaire ontwikkelingen grote invloed op het landschap gehad. De 

waterwinning in het gebied begon simpel. Wanneer men een emmer en genoeg geld had, kon de 

overheid bepalen of je wel of niet water mocht winnen. Het bleef echter niet simpel: tot 1924 is er 

maximaal water gewonnen uit de zoetwater bubbel onder de Grafelijkheidsduinen. Dit had grote 

gevolgen: van droogte in de eerste helft van de twintigste eeuw, tot wateroverlast aan het einde van 

de twintigste eeuw.  

 

De Grafelijkheidsduinen heeft de militaire geschiedenis voornamelijk aan Napoleon te danken. 

Napoleon zag Den Helder als een belangrijk strategisch punt, wat later is doorgezet door de Duitsers 

tijdens de capitulatie vanaf 14 mei 1939. De oorlog bracht nieuwe bunkers en bommen die hun doel 

miste. Kortom, het landschap van de Grafelijkheidsduinen heeft genoeg te verduren gehad. Welke 

effecten dit op het landschap heeft gehad wordt behandeld in hoofdstuk drie.  
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3. Donkere Duinen: Ontwikkelingen in de twintigste eeuw 

3.1 Korte ontstaansgeschiedenis en ontwikkelingen tot aan 1800 

Zoals de ontstaansgeschiedenis van de Grafelijkheidsduinen, is ook de ontstaansgeschiedenis van de 

Donkere Duinen onlosmakelijk verbonden met het ontstaan van Huisduinen. De Donkere Duinen 

liggen aan het zuiden van de Grafelijkheidsduinen en maakten, evenals de Grafelijkheidsduinen, deel 

uit van het voormalige eiland Huisduinen, dat in 1750 helemaal weer deel uitmaakte van het 

Nederlandse vasteland. Op de hieronder geplaatste kaart is de locatie van de Donkere Duinen 

aangegeven met nummer 17, toen Huisduinen nog een eiland was. De Grafelijkheidsduinen liggen 

hierboven, echter nog niet aangewezen als geheel maar als een verzameling van gebieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Reconstructie van het oude eiland Huisduinen, circa 1600. 
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Evenals de Grafelijkheidsduinen was het gebied in eigendom van Isaac Lemaire. Lemaire kocht in 

1599 de boedel over van graaf Lamoraal van Egmond, dat op dat moment in bezit was van het 

dorpsbestuur.29 De boedel omvatte een aantal gronden, waaronder de huidige Donkere Duinen. 

Lemaire zag in de Donkere Duinen een mogelijkheid tot exploitatie. De graanprijzen waren namelijk 

hoog en het duingebied kon hiervoor gebruikt worden. Echter moesten hiervoor eerst nog een 

aantal aanpassingen aan het landschap gemaakt worden. Lemaire wilde het duingebied inpolderen 

en verkopen voor de landbouw: grond voor de landbouw was in die tijd namelijk zeer schaars.30 

Echter is het hier niet van gekomen. In het begin van de 17e eeuw begon Lemaire zich namelijk meer 

te verdiepen in Indische Handel, waardoor de Donkere Duinen onaangeroerd bleven liggen. Na zijn 

dood bleef het gebied in bezit van zijn 23 kinderen en hun nazaten. Hierdoor bleef het tot 1789 in 

het bezit van de familie Lemaire, totdat het Rijk het gebied overnam.31  

 

3.2 Tweehonderd jaar omschreven (1800 - 2000) 

 3.2.1 Waterwinning & aanloop tot bebossing 

Nadat het Rijk het landgoed van Lemaire in bezit nam, moest het een functie krijgen. Het Rijk nam 

de keuze om het gebied te verpachten aan de hoogste bieder: de familie Hummels. De familie 

Hummels kon echter niet lang gebruik maken van de duinen. De bubbel water onder de 

Grafelijkheidsduinen was in het begin van de twintigste eeuw niet voldoende voor de waterwinning. 

Daarom werden de Donkere Duinen vervolgens gekocht door de gemeente Den Helder, die het ging 

gebruiken om de waterwinning aan te vullen.32 Echter kon dit alleen maar in het westelijke gedeelte 

van het duingebied, de rest van het duingebied had geen functie. Om dit op te lossen ontstonden er 

al snel plannen om het westelijke gedeelte te bebossen voor een publieke functie.  

 

De plannen voor de bebossing hadden enige tegenstand. Nadat de plannen klaar waren koos de 

gemeente ervoor om voor de aanleg te praten met Dr. H.C. Redeke, ouddirecteur van het Zoölogisch 

Station en auteur van het boek ‘Flora van Helder’. Als expert op het gebied van de Helderse natuur 

werd hij gevraagd om advies te geven bij de aanleg van het bos. Echter was hij fel tegen de plannen 

van de gemeente. Voorafgaand aan de bebossing was het duingebied namelijk zeer vochtig, 

waardoor een grote hoeveelheid zeldzame planten in het gebied aanwezig waren.  

 
29 R. Schendelaar, “De Donkere Duinen van adellijk bezit tot natuurpark”, Levend Verleden 52 (2001), 98.  
30 Ibidem, p 99. 
31 Ibidem.  
32 Ibidem, p.100. 
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Redeke was van mening dat door het aanleggen van het bos de hoge natuurwaarde van het 

duingebied verloren zou gaan.33 De uitspraken van Redeke zorgden voor protest bij de gemeente, 

maar de gemeente koos er toch voor om het gebied te bebossen. Echter werden de uitspraken van 

Dr. H.C. Redeke wel meegenomen in de uitvoering: een aantal bestaande loofbosjes en een stuk 

openstaande heide werden bij de bebossing verder niet aangeraakt, waardoor er toch een deel 

natuurwaarde overbleef.  

 3.2.2 De bebossing 

De bebossing van de Donkere Duinen begon in 1917 en nam een paar jaar in beslag. De bebossing 

bestond uit het planten van Oostenrijkse dennen, om zo een naaldbos te vormen. De aangeplante 

Oostenrijkse dennen komen uit de kwekerij van Staatsbosbeheer in Schoorl.34 De aanbevelingen van 

Redeke werden bij de bebossing meegenomen. Meerdere loofbosjes bleven staan en een open stuk 

heide bleef open. Een tweede advies wat Redeke gaf was het aanleggen van een ‘veentje of moeras’, 

ook dit is meegenomen, waardoor er een vijver is aangelegd.35 In totaal omvat het bos circa 30 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
33 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 138.  
34 Ibidem. 
35 R. Schendelaar, “De Donkere Duinen van adellijk bezit tot natuurpark”, Levend Verleden 52 (2001), 101.  

9. De vijver in 1931, tien jaar na aanleg. 
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De aanleg van een bos van 30 ha was een flinke klus, maar na de Eerste Wereldoorlog waren er 

genoeg werkzoekende. De gemeente vond het aantal werklozen zorgwekkend en besloot hen 

daarom in te zetten bij een aantal projecten, waaronder het ophogen van de bouwgrond bij 

Tuindorp en het verharden van wegen. Eén van de grotere projecten waarvoor werklozen gebruikt 

werden, was de aanleg van de Donkere Duinen.36 De gemeente nam in totaal 30 mensen aan om het 

zware werk uit te voeren. Men begon met het helm maaien, kruipwilg uithalen en duinen omspitten. 

Later werd er gegraven om ruimte te maken voor de nieuwe vijver en de uiteindelijke beplanting van 

de ondergrond met de Oostenrijkse dennen.37 In 1921 begon de daadwerkelijke bebossing, die 

verliep in vijf verschillende fase.38 Hierna was het bos open voor bezoek. Vanaf 1922 begon de 

plaatsing van verschillende vissoorten in de vijver, het aanleggen van een uitkijktoren en het bouwen 

van een boswachterswoning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
36 Ibidem.  
37 Ibidem.  
38 RAA, Gemeente Den Helder (1882) 1919-1994 (1998) (toegangsnr. NL-AmrRAA-25.1.1.004, inventarismap II.C.6.6), inv.nr. 8266, 
‘Beheersplannen, 1976-1986. 1976-1986’. ‘Beheersplannen 1976’. 

10. Afbeelding van jonge dennebomen in de Donkere Duinen, circa tien jaar na de bebossing. 
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 3.2.3 Ontwikkelingen na bebossing  

Nadat het bos aangelegd was, bleef het zich constant ontwikkelen. Onder leiding van verschillende 

boswachters heeft het een aantal veranderingen gezien. Tijdens de bebossing nam de eerste 

boswachter in het gebied plaats. Boswachter Agema was verantwoordelijk voor de werkzaamheden 

tijdens de bebossing.39 Tijdens de periode van Agema werd er voornamelijk gefocust op het 

bijhouden van de wildstand. Pas later werd er gefocust op het aanbrengen van veranderingen. Na 

het overlijden van boswachter Agema nam boswachter Hagen het werk over.40 Hagen nam het werk 

over in een belangrijke periode voor de Donkere Duinen. Als publiekelijk toegankelijk gebied kende 

het in die tijd vele bezoekers. Hiervoor moest het bos goed onderhouden worden, wat blijkt uit een 

artikel uit de Helderse Courant: de Donkere Duinen werden omschreven als natuurpark dat jaarlijks 

aan schoonheid wint.41 Naast het onderhoudswerk heeft Hagen ook een honderdtal jonge bomen 

aangeplant, waaronder treurwilgen bij de vijver.  

Naast boomsoorten heeft de boswachter ook vissoorten in de vijver geplaatst, waaronder karpers en 

goudvissen en drie eenden. Dit getuigd van een inrichting die gericht is op het maken van een 

attractie voor bezoekers en niet om een natuurgebied te vormen. 

 

Na boswachter Hagen werd boswachter Groen aangesteld.42 Boswachter Groen nam plaats in de 

boswachterswoning en heeft in zijn functie voor de grootste veranderingen gezorgd in het gebied. 

Het aangelegde naaldbos begon onder leiding van boswachter Groen langzaam te veranderen in een 

loofbos, een verandering die tegenwoordig nog steeds bezig is. Groen koos ervoor om een gedeelte 

opnieuw te beplanten met eiken, dennen en elzen. De originele geplante Oostenrijkse dennen 

hadden moeite met de stopzetting van de waterwinning in het westelijke gedeelte van de duinen. 

Deze bomen werden dus vervangen. Er werd gekozen voor eiken, dennen en elzen, want deze zijn 

inheems en zouden hier geen moeite mee hebben. Dit vormde een gevarieerde bos-beeld. Verder 

koos boswachter Groen ervoor om de eenden in de vijvers te laten, maar de goudvissen en zeelt 

werden uit de vijver verwijderd. Na boswachter Groen kwam boswachter de Bruin in dienst. Zijn 

dienst was echter van korte duur: het boswachterschap in de Donkere Duinen werd in 1993 

opgeheven.43 

 
39 R. Schendelaar, “De Donkere Duinen van adellijk bezit tot natuurpark”, Levend Verleden 52 (2001), 101.  
40 Ibidem, p 102.  
41 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 138.  
42  R. Schendelaar, “De Donkere Duinen van adellijk bezit tot natuurpark”, Levend Verleden 52 (2001), 104. 
43 Ibidem.  
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 3.2.4 Recreatie 

De Donkere Duinen was bij aanleg al bedoeld als een recreatiegebied. De eerste boswachter 

organiseerde wandeltochten, excursies voor schoolklassen en andere rondleidingen door het 

gebied.44 De vijver met daarin de eenden (en oorspronkelijk de goudvissen en karpers) is hier een 

duidelijk voorbeeld van: het pastte niet geheel bij een natuurgetrouw beeld, maar de bezoekers 

wilden het graag zien. Onder boswachter Groen kwam er een andere dimensie bij. Op de plek van de 

oude boswachterswoning werden meerdere volières neergezet, met daarin herten. De volières 

werden uitgebreid tot een heuse kinderboerderij. Deze kinderboerderij kwam in 1974 tot stand en 

bestond uit een varkensstal, de volières met herten, kippen en later een pauw. De kinderboerderij is 

een bekende attractie in de Donkere Duinen geweest. Pas in 2010 is de kinderboerderij verplaatst 

naar de Helderse Vallei, waarna de restanten van de kinderboerderij in brand zijn gezet. Naast een 

kinderboerderij was er in de periode van boswachter Groen ook een camping aangelegd, zodat de 

vele bezoekers ook nog eens in het gebied konden verblijven.   

 
44 Ibidem.  

11. Foto van het hertenkamp in 1975, onderdeel van de kinderboerderij. 
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3.3 Conclusie  

In het tweede hoofdstuk van dit onderzoek is de volgende deelvraag behandeld: Hoe hebben de 

Donkere Duinen zich in de twintigste eeuw ontwikkeld? Dit om een overzicht van gebeurtenissen te 

geven, zodat later in het onderzoek gekeken kan worden naar de sporen die deze gebeurtenissen in 

het landschap hebben achtergelaten.  

 

Er is voor de Donkere Duinen geen belangrijke gebeurtenis dan de bebossing van het duingebied. 

Het voormalige vochtige duingebied kende vele zeldzame flora en fauna, vandaar dat Dr. H.C. 

Redeke ook bezwaar maakte tegen bebossing. Echter werd het duingebied in vijf fases toch bebost 

met Oostenrijkse dennen, waardoor het duingebied omgezet is tot publiekelijk bos met een vijver 

met eenden, karpers en goudvissen. Ook de uitkijktoren maakte deel uit van de recreatiefunctie. De 

eerdere functie van de Donkere Duinen als waterwinningsgebied is gewoon gebleven: het westelijke 

gedeelte is niet bebost en is een herinnering aan de tijd voor de bebossing.  

 

Na de bebossing hebben de boswachters niet lang stilgezeten. Een aparte boswachterswoning is 

gebouwd en de Donkere Duinen kreeg nog een aantal toevoegingen om in te spelen op het 

groeiende bezoekersaantal. De toevoeging van de kinderboerderij en de camping zijn hier de 

grootste voorbeelden van. De sporen van de bebossing en de recreatie worden verder behandeld in 

hoofdstuk vier. 
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4. Grafelijkheidsduinen: Sporen van de twintigste eeuw 

4.1 Introductie 

De Grafelijkheidsduinen zijn gelegen in Huisduinen, wat ten westen van Den Helder ligt. De 

Grafelijkheidsduinen, zoals op de onderstaande kaart te zien is, wordt geflankeerd door zowel de 

Donkere Duinen, als Fort Kijkduin en bedraagt circa 100 hectare. Het duingebied bestaat 

voornamelijk uit open zand, waarin grote hoeveelheden flora en fauna leven. Vogels, 

zandhagedissen en verschillende vlindersoorten laten zich regelmatig zien in het landschap. Het 

landschap bevat ook vochtige duinvalleien, vanwege de locatie van Harmplas en Harmsloot, wat 

weer andere diersoorten en fauna aantrekt. Verder omvat het landschap aan de oostzijde een klein 

stuk grasland.45 De Grafelijkheidsduinen heeft veel hoogteverschillen: de hoogste duintop ligt op 20 

meter boven NAP en de duinvalleien op circa 3 tot 4 meter boven NAP, waarin zowel bomkraters als 

reguliere poelen liggen. Vanwege de vele verschillende flora en fauna is het gebied niet vrij 

toegankelijk. Toch kan een gedeelte van de duinvallei bezocht en bekeken worden: langs de 

zijkanten loopt er een voetpad omheen. Dit voetpad kruist achter Fort Kijkduin, waarna het recht 

door het duingebied loopt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Provincie Noord-Holland, Grafelijkheidsduinen & Donkere Duinen (K2). (Onbekend). https://noord-holland-extern.tercera-
ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00020/b_NL.IMRO.8002.POVPNH-VG01_420.pdf, geraadpleegd 4 januari 2021. 

12. Kaart van de Helderse Duinen. 
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4.2 Sporen van de twintigste eeuw 

In het eerste hoofdstuk zijn de ontwikkelingen van de twintigste eeuw in de Grafelijkheidsduinen 

beschreven. Hieronder worden de nagelaten sporen omschreven. Te beginnen met de 

waterwinning, waarna de verschillende oorlogssporen beschreven worden aan de hand van kaarten 

en foto’s. Voor een compleet overzicht van sporen verwijs ik naar de bijlage. 

  

 4.2.1 Waterwinning sporen 

De sporen van de waterwinning in het landschap zijn enigszins schaars. Doordat de waterwinning in 

1983 werd stopgezet door PWN, heeft het grondwaterpeil zich in de afgelopen jaren kunnen 

aanvullen. Hierdoor is het niet langer een droog duingebied. De cultuurhistorische sporen van de 

waterwinning zijn nog wel prominent in het gebied aanwezig. Na de beschrijving van de sporen, 

worden alle sporen op twee kaarten gezet. Kaart een komt uit 1921, wanneer de waterwinning op 

zijn hoogst zit. Kaart twee is een recente luchtfoto van het gebied.  

 

  4.2.1.1 Pompstation 

Het pompstation gelegen in het noordoostelijke punt van de Grafelijkheidsduinen is het eerste en 

meest duidelijke spoor van de waterwinning. Het pompstation is circa 1800 opgezet om het water 

uit het gebied te pompen en die via strandpijpen naar de haven te transporteren. Zo konden de 

schepen die via het Noord-Hollands Kanaal kwamen, gebruik maken van het water. Het pompstation 

verkeerd echter niet geheel meer in de oude staat. De toren naast het gebouw is verwijderd, evenals 

de schoorsteen en delen van de façade.46 Naast het oude pompstation staat een recenter gebouw 

van PWN. Dit recentere gebouw is ook een pompstation en levert groene stroom aan de burgers van 

Huisduinen. Het is een duidelijk contrast tussen het verleden en het heden.  

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Den Helder op de Kaart, “Pompstation Duinwater” (versie onbekend), 
https://www.denhelderopdekaart.nl/thema/huisduinen/pompstation-duinwater/pointofinterest/detail, geraadpleegd 6 januari 2021. 

13. Het pompstaton in Huisduinen, circa 1860. 

14. Recente foto van het oude pompstation. 
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  4.2.1.2 Prise d’eau 

Naast een pompstation was er een prise d’eau nodig om het water daadwerkelijk uit het duingebied 

te krijgen. Een prise d’eau is een lange sleuf in het landschap, waardoor een sloot ontstaat. Hierin 

kan het water uit het duingebied wegstromen, waardoor er direct uit de prise d’eau gepompt kan 

worden. In de hoogtekaart is de positie in het landschap van de prise d’eau prominent aangegeven. 

De contouren van de prise d’eau beginnen links van de duinheuvel, rechts onderin op de 

hoogtekaart. Echter zijn de sporen in het huidige gebied nauwelijks zichtbaar. Via de onderstaande 

foto is het duidelijk dat er in het gebied nog een reliëf van de sloot loopt. Omdat de sloot al lang niet 

meer gebruikt wordt, groeit het langzaam dicht. In het huidige landschap is alleen nog een contour 

van het prise d’eau zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Hoogtekaart van de Grafelijkheidsduinen. De countour van de prise d'eau zichtbaar. 

16. Het begin van de prise d'eau in het huidige duinlandschap. 
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  4.2.1.3 Harmsloot & Harmplas 

De Harmplas was een indirect gevolg van de waterwinning, nadat de waterwinning in 1983 werd 

stopgezet. Het grondwaterpeil in de Grafelijkheidsduinen begon weer te stijgen, waardoor delen van 

het gebied onder water kwamen te staan. Landschap Noord-Holland besloot om een gedeelte af te 

plaggen, waardoor de Harmplas ontstond. De Harmplas is vernoemd naar de Harmsloot.  

 

De Harmsloot werd voorafgaand aan de waterwinning gebruikt om akkertjes in het gebied van water 

te voorzien. Sporen van de Harmsloot zijn nog te vinden in de Harmplas. De contouren hiervan zijn 

zichtbaar wanneer de Harmplas droog ligt.47 De Harmplas zelf is duidelijk aanwezig in het landschap. 

Het ontstaan van de Harmplas is goed weergegeven in de verschillende onderstaande kaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 H. Faber, “Met droge voeten door de Harmplas” (versie 28 juli 2017), 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_61090292?utm_source=google&utm_medium=organic, geraadpleegd 7 januari 
2021. 

18. Kaart uit 1996, kort na het graafwerk. 17. Kaart uit 2011, de Harmplas staat volledig 
onderwater. 
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  4.2.1.4 Waterwinning op de kaart 

Hieronder zijn de locaties van alle sporen van de waterwinning op een luchtfoto van de 

Grafelijkheidsduinen gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. Luchtfoto met daarop de sporen van de waterwinning aangegeven in het blauw. 
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 4.2.2 Oorlogssporen  

De meeste sporen van de twintigste eeuw in de Grafelijkheidsduinen zijn oorlogssporen. De eerste 

oorlogssporen komen uit de tijd van Napoleon, waarvan Fort Kijkduin de meest prominente is. De 

meest voorkomende sporen komen uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog, in de vorm van 

bunkers. Deze bunkers zijn verspreid over het hele gebied, waarvan er in totaal 36 te vinden zijn. 

Hieronder zijn verschillende bunkersoorten omschreven in categorieën gebaseerd op de aanleg. Een 

volledig overzicht van alle 36 bunkers staat in de bijlage.  

 

  4.2.2.1 Stelling Helsdiep 

De Stelling Helsdiep is voornamelijk in 1929 tot stand gekomen. In totaal omvat het twee loopgraven 

en veertien bunkers. De bunkers zijn aangelegd als reactie op de Eerste Wereldoorlog en hebben 

tijdens de Tweede Wereldoorlog een verdere rol gespeeld. Een voorbeeld hiervan is de onderduiking 

van de burgers van Huisduinen, waarin toestemming werd verleend aan de burgers om tijdens de 

vele bombardementen in de bunkers te schuilen.48  

 

   4.2.2.1.1 Aggregaat Gebouw 

Aan de oosterse rand van de Grafelijkheidsduinen, bij het sportveldencomplex, staat een aggregaat 

gebouw dat gebruikt werd om een schijnwerper van stroom te voorzien.49 De schijnwerper zelf staat 

niet meer in het gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 F. Bellinga, “Bunkercomplex in de Eerst Wereldoorlog”, De Morgen (2020, jaargang 29, nummer 3), 19.   
49 Bunkerinfo, “Aggregaatgebouw” (versie december 2014), https://www.bunkerinfo.nl/2014/12/aggregaatgebouw_28.html, 
geraadpleegd 11 januari 2021. 

20. Foto van het aggregaat gebouw. 
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   4.2.2.1.2 Drie stellingen 

De meeste centrale bunkers in de Grafelijkheidsduinen zijn drie sets van bunkers. Elke set staat  op 

circa 100 meter van de ander, om het ‘directe vuur’ te voorkomen. De sets bestaan uit een aantal 

onderdelen.50 Ten eerste geschut emplacementen. De functie hiervan was het opslaan van munitie. 

Hier werd open bedding aan toegevoegd, bedoeld als locatie waar mensen zich veilig zouden kunnen 

voelen. In 1939 werden aan deze stellingen nog personeel onderkomens toegevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
50 J. van Tongeren, “Batterij Helsdiep” (versie 9 augustus 2008), http://fortendenhelder.nl/batterijen/Batterij_Helsdiep.html, 
geraadpleegd 11 januari 2021. 

21. Eén van de drie stellingen. 

22. Foto van een geschutsemplacement. 
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   4.2.2.1.3 Loopgraven, uitkijkposten en schuilplekken 

In het duingebied staan drie loopgraven. Via de onderstaande luchtfoto zijn de locaties van de 

overgebleven loopgraven weergegeven. Daaronder staat een kaart van hoe de originele loopgraven 

hebben gelopen door de Grafelijkheidsduinen.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 A. Booy, “Nieuw gebruik stelling in duin” (versie 22 januari 2018), 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180924_27872990?utm_source=google&utm_medium=organic, geraadpleegd 11 
januari 2021. 

23. De locaties van de overgebleven loopgraven. 

24. Kaart met daarop de originele loopgraven in de Grafelijkheidsduinen, deel van 
Stelling Helsdiep. 
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Naast de loopgraven staan er vijf verschillende verdedigingswerken, waarvan er twee schuilplekken 

zijn. De holle, ondergrondse bunkers werden tijdens het bombardement van 1942 door de bewoners 

van Huisduinen gebruikt en tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetters.52 Verder 

verspreid over het noorden van de Grafelijkheidsduinen staan drie uitkijkposten.53 Het betreft kleine, 

ronde en in het duingebied verstopte bunkers, met kleine gaten in de voorkant waaruit gekeken kan 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
52 Bunkerinfo, “Schuilplaats” (januari 2015), https://www.bunkerinfo.nl/2015/01/schuilplaats.html, geraapleegd 11 januari 2021. 
53 Bunkerinfo, “Observatiepost” (januari 2015), https://www.bunkerinfo.nl/2015/01/observatiepost.html, geraapleegd 11 januari 2021. 

25. Een observatiepost in de Grafelijkheidsduinen. 

26. Een schuilplek in de Grafelijkheidsduinen. 
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  4.2.2.2 Batterij Kijkduin 

Fort Kijkduin is duidelijk het grootste fort in de Grafelijkheidsduinen. Tijdens de Duitse bezetting 

werd het fort meteen ingenomen. Vanwege de grootte en locatie functioneerde het fort als 

onderkomen voor de Seekommandant Noordholland en als munitieopslag voor de aan zee gelegen 

batterij. Fort Kijkduin is door de Duitsers met een beton-laag verstevigd.54 Rondom het fort zijn 

onder de Batterij Kijkduin meerdere bunkers gemetseld. Echter is na de oorlog een groot gedeelte 

hiervan gesloopt. Van de batterij zijn er nog vier bunkers over, waaronder de Kabelschafstelle, 

oftewel een telefoonkabel bunker.55 Hiernaast zijn er nog drie verschillende tobrukken verspreid om 

Fort Kijkduin heen. De tobrukken waren bedoeld voor een tweemans bemanning en een 

mitrailleursnest.56  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
54 P. Dijkstra, Duitse bunkers in de Noordkop. Bezette kust van Den Helder tot en met Petten, 1940 – 1945. (Leeuwarden, Paul Dijkstra 
Communicatieadvies, 1 november 2017),186 
55 Bunkerinfo, “KSS-Kabelschaltstelle” (versie oktober 2015), https://www.bunkerinfo.nl/2015/10/kss-kabelschaltstelle.html, geraapleegd 
12 januari 2021 
56 Bunkerinfo, “Tobruk 16” (versie oktober 2015), https://www.bunkerinfo.nl/2015/10/tobruk_16.html, geraadpleegd 12 januari 2021. 

29. Foto van het huidige Fort Kijkduin. 

28. Foto van de Kabelschafstelle bij Fort Kijkduin. 27. Foto van één van de tobrukken bij Fort Kijkduin. 
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  4.2.2.3 Flagruko 

De voornaamste stelling in de Grafelijkheidsduinen zijn de bunkers aangelegd onder de naam 

Flagruko. De Flagruko Den Helder - W.N. 123a M stelling omvat in totaal twaalf bunkers, waarvan de 

Kroontjesbunker de meest prominente is. De FL250, de Kroontjesbunker, functioneerde als de 

commandopost van de Duitse Marine in Den Helder.57 De bunker kijkt namelijk uit op de 

Grafelijkheidsduinen. Via radars gaf het de informatie door naar de andere bunkers. Rondom de 

Kroontjesbunker staan er vijf Mannschaftsunterstands.58 In deze bunkers konden de soldaten 

verblijven, wegens de verschillende slaapplekken. Naast de verblijfsplekken omvat de Flagruko 

stelling een munitiebergplaats, drie waterbergplaatsen en een wasgelegenheid.59 De Flagruko 

stelling was dus voornamelijk bedoeld als vestiging voor de soldaten.  

 

 

 

  

 
57 P. Dijkstra, Duitse bunkers in de Noordkop. Bezette kust van Den Helder tot en met Petten, 1940 – 1945. (Leeuwarden, Paul Dijkstra 
Communicatieadvies, 1 november 2017), 215 
58 Bunkerinfo, “M151 - Mannschaftsunterstand – Flagruko Den Helder” (augustus 2017), http://www.bunkerinfo.nl/2017/08/m151-
mannschaftsunterstand-flagruko-den_15.html, geraadpleegd 12 januari 2021. 
59 Bunkerinfo, “Wasgelegenheid met aangebouwde Waterberplaats” (versie augustus 2018), 
https://www.bunkerinfo.nl/2017/08/wasgelegenheid-met-aangebouwde.html, geraadpleegd 12 januari 2021. 

32. Foto van de Kroontjesbunker in de Grafelijkheidsduinen. 

31. Foto van een Mannschaftsunterstand in de 
Grafelijkheidsduinen. 

30. Foto van de wasgelegenheid in de 
Grafelijkheidsduinen. 
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  4.2.2.4 Kraters 

Naast de bunkers zijn er in het duingebied twaalf bomkraters te vinden. De bomkraters zijn ronder 

en dieper dan de verschillende natuurlijke poelen die ook in het duingebied te vinden zijn. Via de 

onderstaande hoogtekaart zijn de bomkraters geïdentificeerd.60 De kaart uit Duinen en Mensen: 

Noordkop en Zwanenwater geeft de locatie van de verschillende bomkraters weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
60 R. Roos, Duinen en Mensen Noordkop en Zwanenwater. (Amsterdam: NatuurMedia), 138. 

33. Kaart uit Duinen en Mensen, waarop de locaties van de bomkraters zichtbaar zijn. 
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  4.2.2.5 Oorlogssporen op de kaart 

Hieronder zijn de locaties van de oorlogssporen in de Grafelijkheidsduinen aangegeven op een 

recente luchtfoto. De sporen van Stelling Helsdiep zijn aangegeven met paars, de sporen van de 

Tweede Wereldoorlog zijn aangegeven met rood. De bomkraters zijn aangegeven met rode cirkels, 

zonder vulling. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34. Luchtfoto met de locaties van alle oorlogssporen in de Grafelijkheidsduinen. 
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4.3 Conclusie 

In het derde hoofdstuk van dit onderzoek is de volgende vraag behandeld: Welke ontwikkelingen zijn 

in de Grafelijkheidsduinen terug te zien en hoe?  Dit om een duidelijk overzicht van de 

ontwikkelingen en de sporen van deze ontwikkelingen te vormen, zodat de cultuurhistorische 

waarde van de Grafelijkheidsduinen duidelijk is. 

 

Zowel de waterwinning als de militaire geschiedenis hebben sporen in de Grafelijkheidsduinen 

achtergelaten. De sporen van de waterwinning zijn voornamelijk cultuurhistorisch. Het pompstation 

is hiervan de meest duidelijke. Verder is de prise d’eau als contour aanwezig in het landschap en is 

de Harmplas een indirect gevolg van de waterwinning. De sporen zijn voor het grootste gedeelte 

goed geconserveerd. Het pompstation heeft door de jaren heen echter duidelijk onderdelen 

verloren, waardoor het duidelijk verschilt van de originele façade. 

 

Betreffende de oorlog zijn de sporen in grotere aantallen aanwezig. De in totaal 36 bunkers zijn vaak 

vervallen en een enkeling heeft geen bekende functie. Echter, het grote aantal bunkers impliceert 

een belangrijke rol van de Grafelijkheidsduinen in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog en in de 

oorlog zelf. De Kroontjesbunker als Duits hoofdkantoor, deel van de Flagruko stelling, is hier een 

goed voorbeeld van.  

 

De twintigste eeuw heeft duidelijk grote invloed gehad op de manier waarop de 

Grafelijkheidsduinen gebruikt werden. De sporen zijn nog in grote mate te vinden. Hierdoor kan ik 

concluderen dat dc Grafelijkheidsduinen een grote cultuurhistorische waarde heeft.  
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5. Donkere Duinen: Sporen van de twintigste eeuw 

5.1 Introductie 
De Donkere Duinen liggen onder de Grafelijkheidsduinen en ten zuidwesten van Den Helder. Aan het 

noorden wordt het gebied geflankeerd door het Hengstepad, waardoor het afscheiden wordt van de 

Grafelijkheidsduinen. In totaal omvatten de Donkere Duinen circa 50 hectare, wat voor het grootste 

gedeelte bestaat uit een naaldbos. Dit verandert langzaamaan in een loofbos. Aan de westzijde van 

de Donkere Duinen bestaat het gebied voor het grootste gedeelte uit onaangetaste duinheide. Een 

gedeelte van het gebied is aangeduid als kruiden- en faunarijk grasland.61 Donkere Duinen heeft voor 

het grootste gedeelte geen grote hoogteverschillen. Aan de zijde van de centraal gelegen vijvers 

liggen twee heuvels.  

 

In tegenstelling tot de Grafelijkheidsduinen zijn de Donkere Duinen voor het grootste gedeelte wel 

vrij toegankelijk: door het gebied lopen een aantal slingerende paden. Alleen het westelijke gedeelte 

en de onaangetaste duinheide in het noorden van het gebied zijn niet vrij toegankelijk. Hier loopt 

wel een pad omheen, zodat de bezoeker de heide van dichtbij kan zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
61 Provincie Noord-Holland, Grafelijkheidsduinen & Donkere Duinen (K2). (Onbekend). https://noord-holland-extern.tercera-
ro.nl/SiteData/8002/Publiek/BV00020/b_NL.IMRO.8002.POVPNH-VG01_420.pdf, geraadpleegd 4 januari 2021. 

35. Huidige plattegrond van de Donkere, gelegen onder de Grafelijkheidsduinen. 
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5.2 Sporen van de twintigste eeuw 

In het tweede hoofdstuk zijn de ontwikkelingen van de twintigste eeuw in de Donkere Duinen 

beschreven. Hiervan worden hieronder de sporen omschreven. Als eerste wordt de waterwinning 

beschreven. Vervolgens worden het proces van bebossing en de sporen van de recreatie 

omschreven. Voor een compleet overzicht van sporen verwijs ik naar de bijlage. Aan het einde van 

het hoofdstuk staat een kaart van het gebied met daarop alle sporen.  

 

 5.2.1 Waterwinning: Prise d’eau 

Het westelijk gedeelte van de Donkere Duinen werd sinds 1979 door PWN gebruikt voor 

waterwinning. In dat westelijke gedeelte ligt er nog een spoor van de waterwinning uit de twintigste 

eeuw, nog uit de tijd voordat het gebied werd omgezet naar een bosgebied: op de westelijke rand 

van de Donkere Duinen ligt een prise d’eau (evenals de Grafelijkheidsduinen een prise d’eau 

hebben). Volgens de onderstaande hoogtekaart is de prise d’eau weer te herkennen aan de contour 

die het achterlaat in het duinlandschap. De onderstaande kaart uit 1921 geeft de locatie verder aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.2 Bebossing van de Donkere Duinen 

In 1910 werden de plannen voor het bebossen van de Donkere Duinen opgesteld en zeven jaar later 

begonnen de werkzaamheden om een vochtige duinheide om te zetten tot een naaldbos. De 

bebossing van de Donkere Duinen is voornamelijk gedaan door werklozen. De bebossing betekende 

ook een andere functie voor de Donkere Duinen. Hieronder worden zowel de bebossing 

omschreven, als welke aanpassingen er in het gebied gemaakt zijn.  

36. Kaart uit 1921, waarop de locatie van de prise d'eau in de 
Donkere Duinen te zien is. 

37. Hoogtekaart van de Donkere Duinen, waarop de countour van de 
prise d'eau te zien is. 
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  5.2.2.1 Verschillende fases 

Om van de Donkere Duinen een bos te maken moesten er verschillende stappen gezet worden. De 

originele duinheide zou origineel afgebrand worden, om zo ruimte te maken voor het bos. Echter is 

er gekozen, na advies van Dhr. H.C. Redeke, is er voorzichtiger omgegaan met de flora en fauna. De 

bebossing van de Donkere Duinen begon volgens het beheerplan uit 1977 in 1920. Tijdens de eerste 

vijf fases zijn er specifiek Oostenrijkse dennen geplant. 

 

Te beginnen met de eerste fase in 1920. In 1920 zijn er 100.000 2-jarige aangeplant. In 1921 50.000 

2-jarige en 80.000 1-jarige. Tijdens de aanleg in 1921 werd het net aangelegde bos opengesteld voor 

bezoekers, wat in totaal 3000 in het eerste jaar aantrok. In 1922 werden 100.000 3-jarige en 130.000 

1-jarige aangelegd. In 1923 begint de laatste fase, waarin er nog eens 130.000 1-jarige en 20.000 2-

jarige aan zijn gelegd.62 De hierboven omschreven bebossing telt echter vier fases, de vijfde is niet 

omschreven. Op een kaart van de Donkere Duinen uit 1923 stelt dat een gedeelte nog te beplanten 

was in 1925-26. Echter, het beheerplan uit 1977 stelt in de bijlage dat in 1928 grote delen van de 

Donkere Duinen verder beplant zijn met loofsoorten, als de eik, de populier en de esdoorn en niks 

over de geplande beplantingen in 1925-26.63  

 

In overige bronnen staat er niks over de specificiteiten betreft de bebossing. Voor dit onderzoek 

neem ik aan dat de eerste vier fases van 1920 tot 1923 liepen, waarna in 1928 de vijfde fase 

plaatsvond. 

 

Op de volgende pagina staat een kaart met daarop de beboste delen van de Donkere Duinen. De 

beboste delen zijn ingedeeld in kleurvlakken, elke kleur geeft een andere boomsoort/soorten 

combinatie aan. Waar welke soorten bomen zijn geplant is namelijk wel duidelijk omschreven in het 

beheerplan van 1977.  

 

 
62 RAA, Gemeente Den Helder (1882) 1919-1994 (1998) (toegangsnr. NL-AmrRAA-25.1.1.004, inventarismap II.C.6.6), inv.nr. 8266, 

‘Beheersplannen, 1976-1986. 1976-1986’. ‘Beheersplannen 1977-1982’. 
63 Ibidem.  
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38. Kaart van de Donkere Duinen waarop de verdeling van boomsoorten zichtbaar is. 

 

Donkergrijs: Den. 

Blauw: Abeel. 

Lichtblauw: Eik. 

Geel:  Combinatie van den, eik en berk. 

Rood: Combinatie van den en abeel. 

Paars: Combinatie van spar en esdoorn. 

Donkergroen: Combinatie van den, iep, eik, 

esdoorn en berk. 

Bruin: Combinatie van den en berk. 

Wit: Combinatie van denk, eik, iep en els. 

Oranje: Combinatie van eik, abeel, esdoorn, 

populier, wilg, iep, berk en kastanje. 

Roze: Combinatie van eik, prunus serotina, 

berk, sitkaspar en douglas. 

Lichtgroen: Combinatie van iep, eik, esdoorn, 

berk en prunus serotina. 
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  5.2.2.2 Paden 

Het aanleggen van de paden in de Donkere Duinen gebeurde voorafgaand aan de beplanting. De 

hoofdingang ligt in het oosten. Via het oosten slingerende paden door het gebied, langs de centraal 

gelegen vijver, waar er bij de splitsing besloten kan worden om de weg te vervolgen naar het 

noorden (naar de Grafelijkheidsduinen) of naar het zuiden (Mariëndal). Sinds de aanleg zijn er op 

onbekende momenten verschillende paden toegevoegd. Zie de verschillen in de onderstaande 

kaarten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

39. Kaart uit 1952,waarop de paden van de Donkere Duinen goed zichtbaar zijn. 

40. Kaart uit 2020, waarop duidelijk het duidelijk is dat er een aantal paden later zijn toegevoegd. 
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  5.2.2.3 Vijver 

Dhr. H.C. Redeke gaf het advies om in het laagste gedeelte een veentje of moeras aan te leggen, om 

zo een gedeelte in het gebied vochtig te houden. Echter werd ervoor gekozen om een vijver aan te 

leggen. Nadat het aanleggen werden er verschillende vissoorten in geplaatst, te beginnen met 25 

zilverwinden, 25 Masurische zeelten, 25 goudvissen en 25 regenboogforellen.64 De 

regenboogforellen stierven echter snel, omdat de omstandigheden niet voor deze vissoort geschikt 

waren. In 1924 zijn er in de vijver karpers geplaatst.65 Tegenwoordig zwemmen er alleen nog eenden 

in de vijver.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Ibidem 
65 Ibidem 

41. Foto van de vijver in 1931, 10 jaar na de aanleg. 

42. De vijver in 2020. 
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  5.2.2.4 Boswachterswoning 

De laatste werkzaamheid van het bebossingsplan was het aanleggen van een boswachterswoning. 

Deze werd in 1922 gebouwd voor boswachter Agema. Het boswachtershuis heeft tijdens de Tweede 

Wereldoorlog schade opgelopen, daarom is het na de oorlog gerenoveerd en uitgebouwd.66 

Sindsdien is de boswachterswoning meerdere malen aangepast, zoals in de onderstaande 

afbeeldingen is te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 RAA, Gemeente Den Helder (1882) 1919-1994 (1998) (toegangsnr. NL-AmrRAA-25.1.1.004, inventarismap II.C.6.6), inv.nr. 8232 – 8234, 
8239 – 8243, 8258, ‘Stukken betreffende het aanleggen en uitbreiden van voorzieningen voor het wandelen op diverse locaties. 1919-
1977.’ ‘Boswachterswoning: 1945-1946’. 

43. Schets van de hernieuwde boswachterswoning, 1946. 

44. De boswachterswoning in 2020. 
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 5.2.3 Recreatie 

De Donkere Duinen zijn aangelegd om als recreatiegebied te dienen. Toen het bos het eerste jaar 

open was trok het 3.000 bezoekers, maar in 1976 waren de bezoekersaantallen opgelopen naar 

300.000.67 Dit kwam doordat het gebied door de loop van de twintigste eeuw zich met een aantal 

aanpassingen verder heeft ontwikkeld.  

  5.2.3.1 Uitkijktoren 

De uitkijktoren was een lang tijd een belangrijk onderdeel van de Donkere Duinen. In 1953 werd de 

Uitkijktoren voor het eerst geschetst en aangelegd.68 De toren is in 2003 verwijderd. Een spoor van 

de uitkijktoren is nog te vinden in het gebied. Aan de locatie van een stenen steunblok, op het 

hoogste punt in het bos, kan afgeleid worden dat dit een spoor is van de voormalige uitkijktoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 Ibidem 
68 RAA, Gemeente Den Helder (1882) 1919-1994 (1998) (toegangsnr. NL-AmrRAA-25.1.1.004, inventarismap II.C.6.6), inv.nr. 8232 – 8234, 
8239 – 8243, 8258, ‘Stukken betreffende het aanleggen en uitbreiden van groenvoorzieningen en bijbehorende werken in de Donkere 
Duinen en Mariëndal. 1919-1994.’ Inv.nr. 8262, ‘Uitkijktoren, 1953-1960. 1953-1960’. 

46. Schets van de uitkijktoren uit 1953. 

45. Een stenen restant van de uitkijktoren. 
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  5.2.3.2 Kinderboerderij 

In de jaren vijftig waren er hertenkampen geschonken. In 1972 werden er voor het eerst schetsen 

gemaakt en vond de start van de bouw voor een kinderboerderij plaats, om de hertenkampen uit te 

breiden.69 Op de kinderboerderij waren onder andere varkens, pauwen, geiten en herten te zien. 

Sporen van de kinderboerderij zijn lastig te vinden nadat het gehele complex in 2006 is afgebrand. 

Hierna verhuisde de kinderboerderij naar de Helderse Vallei.70 De sporen van de kinderboerderij, die 

er anders uit heeft gezien dan de voorgestelde plannen, zijn via de onderstaande hoogtekaart nog te 

zien. De outline van een volière, hekken en andere elementen zijn nog te zien in de contouren van 

het grasveld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 RAA, Gemeente Den Helder (1882) 1919-1994 (1998) (toegangsnr. NL-AmrRAA-25.1.1.004, inventarismap II.C.6.6), inv.nr. 8232 – 8234, 
8239 – 8243, 8258, ‘Stukken betreffende het aanleggen en uitbreiden van groenvoorzieningen en bijbehorende werken in de Donkere 
Duinen en Mariëndal. 1919-1994.’ Inv.nr. 8234, ‘Kinderboerderij, herstel uitkijktoren, recapitulatie ontwikkeling Donkere Duinen en aanleg 
van een trimparcours, 1956-1897. 1956-1987’. 
70 W. van der Paard, Helderse Historische Vereniging, “Hedendaagse historische voorvallen”, Levend verleden, juni 2012 (2012), 153, 154. 

47. Situatieschets van de kinderboerderij in de Donkere Duinen uit 1972. 

48. Actuele hoogtekaart wat de locatie van de kinderboerderij aangeeft. 
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  5.2.3.3 Camping 

In de tijd van boswachter Groen is er aan de noordoostelijke grens van de Donkere Duinen een 

camping aangelegd.71 Wanneer deze camping specifiek is aangelegd is onbekend. Echter, in de 

plannen voor een kinderboerderij zijn de contouren van de camping al zichtbaar. De camping komt 

voor het eerst voor op een kaart in 1961. De camping is sindsdien uitgebreid en loopt nu tot de grens 

van de onaangetaste duinheide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
71 R. Schendelaar, “De Donkere Duinen van adellijk bezit tot natuurpark”, Levend Verleden 52 (2001), 104. 

49. Kaart uit 1961, met aan de linkerkant van de Donkere Duinen de camping. 

50. Kaart uit 2020, met aan de linkerkant van de Donkere Duinen de camping. 
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 5.2.4 Cultuurhistorische sporen op de kaart 

 

 
 51. Kaart van de Donkere Duinen, waarop de cultuurhistorische sporen zichtbaar zijn. 

 

Blauw: Prise d’eau. 

Rood: Paden aangelegd bij de bebossing. 

Paars: Later aangelegde paden. 

Blauwe stip: Vijver. 

Groene stip: Restant van de uitkijktoren. 

Bruine stip: Sporen van de kinderboerderij. 

Grijze stip: Boswachterswoning. 

Gele stip: Camping.    
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5.3 Conclusie 

In het vierde hoofdstuk van dit onderzoek is de volgende vraag behandeld: Welke ontwikkelingen 

zijn in de Donkere Duinen terug te zien en hoe? Dit om een duidelijk overzicht van de ontwikkelingen 

en de sporen van deze ontwikkelingen te vormen, zodat ook voor de Donkere Duinen de 

cultuurhistorische waarde duidelijk is.  

 

De transitie van natte duinvallei naar bebost duingebied heeft de geschiedenis van de Donkere 

Duinen in de twintigste eeuw vormgegeven. Doordat het westelijke gedeelte voor de waterwinning 

tot aan 1979 gebruikt is en daardoor onaangetast gebleven is, kunnen we speculeren hoe het 

duingebied er voor 1921 uit heeft gezien. Daarnaast is duinheide in het noordoosten van het 

duingebied ook overgebleven. De transitie van een naaldbos naar een loofbos is te zien in de 

verschillende gedeelten van het bos, vooral aan de randen van de paden.  

 

De sporen van de recreatie zijn schaars. De vijver was en is een reden voor bezoekers om de 

Donkere Duinen te bezoeken. In het verleden zaten hier verschillende vissoorten in, maar deze 

vissen zijn verwijderd en er zijn geen sporen te vinden van de vijver voor de uitbreiding. Betreffende 

de voormalige uitkijktoren staat er alleen een stenen steunblok. De voormalige kinderboerderij laat 

voor het blote oog helemaal geen sporen achter. De camping bestaat wel nog en heeft zich alleen 

maar uitgebreid.  

 

De grootste gebeurtenis uit de twintigste eeuw was duidelijk de bebossing van het duingebied. 

Hierna hebben alle andere aanpassingen in het gebied in de kader van de ontwikkeling tot 

recreatiegebied gestaan. De sporen hiervan zijn echter voor het grootste gedeelte in de jaren 2000 

verwijderd. Hierdoor kan ik concluderen dat de Donkere Duinen geen grote cultuurhistorische 

waarde heeft, maar wel waarde heeft als recreatiegebied.  
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6. Conclusie, reflectie en aanbevelingen 

In dit onderzoek is er gezocht naar een antwoord op de volgende vraag: Hoe hebben de Helderse 

Duinen zich in de twintigste eeuw ontwikkeld en hoe zijn deze ontwikkelingen zichtbaar in het huidige 

landschap? Door middel van literatuuronderzoek, archiefwerk en meerdere bezichtigingen in het 

gebied is tot de volgende conclusie gekomen.  

 

De Helderse Duinen bestaan uit twee verschillende duinlandschappen, namelijk de 

Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen. Deze twee gebieden delen hun ontstaansgeschiedenis: 

ze zijn onlosmakelijk verbonden aan het dorp Huisduinen. Huisduinen is in de negende eeuw door 

meerdere stormvloeden losgebroken van de vaste wal. Pas in de achttiende eeuw maakte het weer 

onderdeel uit van het vaste land en kwam het op de locatie terecht zoals we Huisduinen nu kennen. 

Beide duingebieden zijn extensief gebruikt als waterwingebieden toen ze eigendom waren van Isaac 

Lemaire. Beide gebieden hebben zich pas kunnen ontwikkelen, nadat de nakomelingen van Isaac 

Lemaire het gebied verkochten aan de Staat der Nederlanden. 

 

In de Grafelijkheidsduinen hebben de veelvoudige waterwinning en de twee wereldoorlogen de 

twintigste eeuw gekleurd en hun sporen achter gelaten. De waterwinning begon om de 

handelsschepen in het Noord-Hollands kanaal van water te voorzien, maar ontwikkelde zich tot de 

watervoorziening van de burgers van Huisduinen. De sporen daarvan zijn voornamelijk 

cultuurhistorisch. Het oude pompstation in contrast met het huidige pompstation en de prise d’eau 

zijn de voornaamste cultuurhistorische sporen. De Harmplas is een indirect gevolg van de 

waterwinning en is een herinnering aan het opkomende waterpeil nadat de waterwinning werd 

stopgezet. De twee wereldoorlogen hebben gezorgd voor vele bunkers in het landschap, waarvan 

vele in verval zijn geraakt. De bomkraters in het gebied zijn een akelige herinnering aan het 

oorlogsverleden van de Grafelijkheidsduinen. De Grafelijkheidsduinen zijn niet vrij toegankelijk. 

 

De Donkere Donkeren zijn voornamelijk gevormd door de beslissing om het gebied te bebossen en 

om te zetten naar een recreatiegebied. De oorspronkelijke duinheide is vanaf 1921 tot circa 1928 

met Oostenrijkse dennen beplant en de vijver werd geplaatst. Hierna bleef het zich verder 

ontwikkelen als recreatiegebied naar visies van verschillende boswachters. De uitkijktoren als 

uitzichtpunt over Huisduinen en Den Helder, de kinderboerderij als toeristische trekpleister en de 

aanleg van een camping voor de gasten passen allemaal in het plaatje van recreatiegebied. De 
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waterwinning ging wel door in het westen van de Donkere Duinen. Daarnaast is hier een gedeelte 

niet bebost, waardoor we een indruk krijgen van het gebied voor de bebossing. 

De Grafelijkheidsduinen en de Donkere Duinen hebben zich, ondanks dezelfde locatie, heel anders 

ontwikkeld. De Grafelijkheidsduinen zitten vol met relicten van het verleden en hebben zich duidelijk 

laten kleuren door de twee wereldoorlogen. De Donkere Duinen zijn een gemaakt recreatiegebied. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de Donkere Duinen verwilderd, maar na afloop is de 

boswachterswoning gerenoveerd en werd het bos weer uitgedund. Op basis van dit onderzoek 

concludeer ik dat het twee compleet verschillende gebieden zijn. De één heeft een duidelijke 

cultuurhistorische waarde, terwijl de ander zich ontwikkeld heeft tot een gemaakt, recreatief bos. In 

beide gebieden zijn andere dingen te beleven, wat een interessant contrast oplevert voor de 

bezoeker. 

 

Reflectie & Aanbevelingen 

Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek kwam ik er snel achter dat de geschiedenis van de 

Grafelijkheidsduinen al duidelijk omschreven was. Over de ontstaansgeschiedenis, de waterwinning 

en de sporen van de oorlogen is genoeg te vinden. Bunker-fanatiekelingen hebben duidelijk de 

locaties van de bunkers in het niet-vrij-toegankelijke landschap aangegeven. Alleen mistte ik hierbij 

vaak verhalen en rollen van de bunkers tijdens de oorlogen. Deze zijn nog niet duidelijk beschreven. 

Over de geschiedenis van de Donkere Duinen is niet veel te vinden. Hierover zijn geen boeken 

geschreven, waardoor er extensief archiefwerk nodig was. Alhoewel ik hier wel informatie kon 

vinden over de bebossing en de uitkijktoren, is het mij niet gelukt om gedetailleerde informatie over 

de kinderboerderij en de camping te vinden. Hierdoor zijn de beschrijvingen van de ontwikkelingen 

en de sporen van de Donkere Duinen korter dan de hoofdstukken over de Grafelijkheidsduinen.  

 

De twee landschappen zitten vol verstopte verhalen, waarmee niets tot vrij weinig gedaan wordt. 

Voor een verder onderzoek raad ik aan om de belevingswaarde van beide gebieden te onderzoeken. 

In de beide gebieden zit de potentie om de contrasterende verhalen van de Grafelijkheidsduinen en 

de Donkere Duinen te vertellen. Een onderzoek over hoe men die verhalen zou kunnen laten zien 

zou van grote waarde kunnen zijn.  
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Bijlagen 

 

Sporen Grafelijkheidsduinen 

 Waterwinning 

- Pompstation uit circa 1800 

- Prise d’eau  

- Harmplas 

 

Oorlogssporen 

- Aggregaat gebouw 

- 3 x  Geschutsemplacement 

- 3 x Open bedding 

- 3 x Manschappenverblijf 

- 3 x Loopgraaf 

- 3 x Observatiepost 

- 2 x Schuilplek 

- 1 x Fort Kijkduin 

- 1 x Kabelschaltstelle 

- 3 x Tobruk  

- 1 x Kroontjesbunker 

- 5 x  Mannschaftsunterstand 

- 2 x Munitiebergplaats 

- 1 x Wasgelegenheid 

- 3 x Waterberg plaats 

- 1 x Transformatorgebouw 

- 13 x Bomkrater 
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Sporen Donkere Duinen 

 
Waterwinning 

- Prise d’eau 

 

Boomsoorten 

- Dennen 

- Eiken 

- Witte abeel 

- Esdoorn 

- Berken 

- Spar 

- Iep 

- Els 

- Populier 

- Wilg 

- Kastanje 

- Prunus Serotina 

- Douglas 

- Sitkaspar 

 

Recreatie 

- Vijver 

- Spoor van een uitkijktoren 

- Sporen van een kinderboerderij 

- Camping 

 

Overig:   

- Boswachterswoning.  
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