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Van harte welkom bij onze 
CORRESPONDENTENDAG / VOORJAARSEXCURSIE 

op zaterdag 31 maart 2012 resp. 14 april 2012. 
naar Den Helder, Fort Harssens en Fort Westoever. 

De geschiedenis en betekenis van Den Helder en Texel. 

Den Helder speelt al sinds de tachtigjarige oorlog een rol in de verdediging van 
Holland. Maar pas na de inname van het Koninkrijk Holland (1806-1810) door Keizer 
Napoleon van Frankrijk werd Den Helder opgekrikt tot een marinehaven van formaat. 
Napoleon noemde het "Het Gibraltar van het noorden". De verdediging tegen 
Engelse invallen over zee stond centraal. 

De kust van Noord Holland is nu tot aan Den Helder een langgerekt duin, maar dat is lange 
tijd niet het geval geweest. Vanaf Camperduin bij Schoorl lag een reeks s:landen naar het 
noorden, zoals de Waddeneilanden nu nog van elkaar gescheiden zijn. Tussen die eilanden 
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lagen gaten of diepen. 
Callantsoog was het grootste 
eiland en werd bij Petten door het 
Zijpe van de rest van de duinen
kust van Noord Holland geschei
den. Het meest noordelijke eiland 
van de kop van Noord-Holland 
was Huisduinen tegenover Texel. 
Door landaanwinning en afsluiting 
van de gaten zoals met de 
Hondsbossche Zeewering is de 
Kop van Noord-Holland een 
geheel geworden. Het Marsdiep 
scheidt nu Huisduinen (met Den 
Helder) van Texel. 
In het begin van de tachtigjarige 
oorlog lagen het dorp Huisduinen 
en het toen nog kleinere (Den) 
Helder op het Eiland van 
Huisduinen. Het destijds onbedijk
te Polder Koegras aan de zuid
kant van het dorp Huisduinen 
werd aan de Noordzeezijde 
begrensd door een strandwal, die 
bij hoge waterstanden overliep. 
Aan de west- en noordzijde van 
het Eiland van Huisduinen lag de 
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Vestingwerken bij Den Helder 

en op Texel 
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kustlijn toen 1 tot 1,5 km. meer 
voorwaarts dan heden ten dage. 
Het tussengelegen gebied is in de 
loop der tijden prijsgegeven aan de 
zee. Het Nieuwe Diep was destijds 
niet meer dan een geul in het wad, 
die in zuidwestelijke richting dood
liep op het Balgzand. Het Marsdiep 
en het Vlie waren toen de verbin
dingen vanuit de Noordzee met o.a. 
Amsterdam; de rede van Texel 
werd geregeld gebruikt door veel 
koopvaardij- en oorlogsschepen. 
Ook was het de normale verzamel
plaats van de Landsvloot en de 
schepen van de Oost- en 
Westindische Compagnie. Op de 
plaats van de huidige Prins 
Hendrikpolder op Texel lag open 
water, zodat de rede meer westelijk 
lag dan nu mogelijk zou zijn . 
Naar aanleiding van de dreiging 
van de aanval van een Spaanse 
vloot in 157 4 besloot men zowel op 
Huisduinen als op het eiland 
Wieringen "sterckten" aan te leg
gen. Volgens toenmalige chroni
queurs is dat ook inderdaad 
gebeurd. Ook wordt in 1579 mel
ding gemaakt van een "fort binnen 
Texel", de huidige Oude Schans. In 
1583 bestond er een "schantze" op 
Huisduinen - gebouwd door 

Adriaan Anthonisz. - en een schans ten westen van het Nieuwe Diep. 
In 1610 werd de strandwal langs de Noordzeezijde van het Koegras omgewerkt tot een zand
dijk (Oldenbarr:ieveldtsdijk), waarmee het eiland van Huisduinen verbonden werd met het vas
teland bij Calla'ntsoog. Aan de westzijde van de dijk ontwikkelde zich langzaam een streek 
met duinen en de schorren in het Koegras breidden zich uit. 
Verschillende bronnen vermelden, zonder nadere plaatsaanduidingen, de aanleg en verbete
ring van schansen, batterijen e.d. in de jaren tussen 1651 en 1672 op het Eiland van 
Huisduinen. 
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Het Fort Harssens 

Uit de Vestingwet van 187 4 - waarin voor het eerst sprake is van de Stelling van Den Helder 
- vloeide de bouw voort van het gepantserde Fort op de Harssens. In 1880 werd met de 
bouw gestart. Het fort kreeg twee pantserkoepels met elk twee kanonnen van 30,5 cm L. 25., 
de grootste in Nederland. In 1889 werd een gepantserde waarnemingspost toegevoegd. 

Na 1923 verloor het fort zijn functie als verdedigingswerk. Het vergde te veel personeel en 
het geschut van moderne oorlogsschepen was krachtiger geworden. 
De Duitsers hebben het geschut en de pantseringen in 1940.1945 grotendeels gesloopt. 
In 1957 is het bovenste deel afgebroken om plaats te bieden aan een nieuw 

rijkshavenkantoor "Het Nieuwe Diep". 

Droge Gracht 

PulnmUW' 

Diam&Dt Grao.ht 

Contreeoarpgalerij 

Illustratie Lex Tempelman 
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Het fort Westoever 

In 1819 werd begonnen met het graven van het Noordhollandsch kanaal dat uitmondt bij het 
toen al bestaande Fort Oostoever. Na de aanleg van het Groot-Noordhollandsch kanaal 
werd in 1825 aan de westzijde, tegenover het Nieuwe Werk, een aarden fort met een reduit 
en een enveloppe aangelegd. Het Fort Westoever kreeg in 1828 een bomvrije kazerne voor 
260 militairen. De kazerne kreeg in 1896 een betonnen dak van een meter dik. Het werk is 
bij KB van 1 november 1958, stbl. nr. 503 als vestingwerk opgeheven. 

Het Fort Westoever kreeg in 1956 weer een belangrijke functie toen de Koninklijke Marine er 
een imposant dieselaggregaat installeerde met een vermogen van 2,4 Megawatt om de 
schepen aan de wal van walspanning te voorzien. Tussen 1960 en 1992 fungeerde de 
aggregaat als noodstroomcentrale voor Den He,der. In 1997 kocht de Gemeente Den Helder 
het hele fort voor een gulden. De Stichting Stelling Den Helder spant zich in om het fort 
inclusief de stroomgenerator zo goed mogelijk te consolideren. 
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Het Nieuwe Diep 

De ontwikkeling van het Den Helder draait om Het Nieuwe Diep. Amsterdam was door de 
ondiepte bij Pampus vanuit de Zuiderzee slecht bereikbaar, vooral voor zware oorlogssche
pen. Ook de rede van Texel voldeed niet langer. In 1781 nam tijdens de Vierde Engelse 
Oorlog Stadhouder Willem V het initiatief om van de natuurlijke geul Het Nieuwe Diep bij Den 
Helder een veilige ligplaats voor oorlogsschepen te maken, met de mogelijkheid om repara
ties uit te voeren. De haven werd aan de zeezijde beschermd door kleine kustbatterijen bij 
Barends Kribbing, Kaaphoofd en Kleine Keet op het Eiland van Huisduinen. 

Op de plaats van het huidige fort Oostoever werd in 1791/1792 aan Het Nieuwe Diep het 
Nieuwe Werk aangelegd met een vierkante omwalling, schutsluis en havenwerken. Het werk 
was per vaartuig en, bij laag water, via het Koegras bereikbaar. 
In 1793 werden bij het Kaaphoofd de batterij de Princes van Oranje met onder meer 28 
kanonnen van 24 pond, en, nabij het Nieuwe Diep de kleinere batterij Erfprins aangelegd .Op 
het vasteland werden de kustbatterijen de Broederschap, de Vrijheid bij Kijkduin en de 
Gelijkheid bij Kleine Keet aangelegd. De vroegere batterij Barends Kribbing veranderde in 
1796 in de batterij de Ondeelbaarheid en nabij de Oude Helder (het oude dorp Den Helder) 
kwam de batterij de Constitutie. 
De verdediging van Den Helder d.m.v. kustbatterijen als geheel bezat geen landfront. Het lag 
aan de zuidzijde praktisch open voor vijandelijke troepen die zuid van Kleine Keet aan land 
zouden gaan. Voor de aanleg van een dergelijk landfront waren destijds geen troepen 
beschikbaar en de deskundigen waren van mening dat landingsactiviteiten op een open kust 
niet haalbaar zouden zijn. 
Begin 1799 werden de kustbatterijen de Broederschap, de Vrijheid en de Gelijkheid opgehe
ven. Op het laatste moment, toen de Engelse vloot al voor de kust kruiste, werd nog besloten 
tot de aanvulling met een mortierbatterij aan de batterij de Unie (vroeger Erfprins) en tot het 
maken van een aansluiting in de keel aan de batterijen Kaaphoofd (de Revolutie) en de Unie. 
Verder tot het aanleggen van enige aardwerken bijvoorbeeld een landfront, onder meer bij de 
Vijfsprong, die echter niet meer op tijd voltooid konden worden. 
Op 26/27 augustus 1799 werden de eerste Engelse troepen op de open kust ten zuiden van 
Kleine Keet aan land gezet. Gezien de onverdedigbaarheid van Den Helder aan de landzijde 
gelastte Generaal Daendels de ontruiming. Na vernageling van de 86 kustvuurmonden en 
een moeilijke tocht door het Koegras wisten de troepen naar het zuiden te ontkomen. De 
vloot trok zich terug op de Zuiderzee en in de Vlieter en moest zich spoedig overgeven. 
Na 1799 werd er meer aandacht besteed aan het ontbreken van een landfront; de Oude 
Helder werd omwald en er werden enkele kleine werkjes aangelegd. De omwalling van het 
Nieuwe Diep werd van geschut voorzien. 

Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810 dicteerde Napoleon dat Het Nieuwe Diep 
moest uitgroeien tot een oorlogshaven van de eerste rang en Den Helder zo versterkt moest 
worden dat 3000 tot 4000 man er zich vier of vijf maanden konden verdedigen. Dit leidde tot 
de bouw van de forten Lasalle, l'Ecluse en Dugommier ? onderling verbonden door een 
gemeenschapswal? en de forten Morland en Dufalga. In 1811 kwam Napoleon persoonlijk de 
plannen bekijken. Zijn plan om ook op de zandplaat Harssens een fort te bouwen ging niet 
door. 
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STELLING VAN DEN HELDER 
1• helft van de 191 NlM' 

W.RINEBASlS OEN HELDER .. -· 
In 1815 werd Nederland onder Koning Willem I het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De 
verdedigingswerken rond Den Helder werden verder uitgebouwd. De Franse forten kregen 
Nederlandse namen respectievelijk Erfprins, Dirks Admiraal, Oostoever, Kijkduin en Falga. 
Falga is verloren gegaan. 

In 1817 werd het Koegras bedijkt, gelijktijdig met de aanleg van het al onder Napoleon 
overwogen scheepvaartkanaal naar Amsterdam. In 1819 werd het project uitgebreid hetgeen 
uitmondde in de aanleg van het Groot-Noordhollandschkanaal. Het Nieuwe Werk werd in 
1824 omgewerkt tot het fort Oostoever en het fort Westoever werd aangelegd. Langs de 
verbindingsgracht van beide forten werd een wal gelegd. 

Tussen deze tijd en 1914 werden aan de versterkingen van Den Helder een aantal 
verbeteringen aangebracht. Dit betrof o.a. voorzieningen bij het in gebruik nemen van nieuw 
kustgeschut. Dat was m.n. nodig in 1870 en volgende jaren toen getrokken 24 cm. 
achterlaadgeschut werd opgesteld ter vervanging van de oude voorladers van 36 pond. Er 
werden ook enkele nieuwe batterijen aangelegd en tussen 1880 en 1884 werd het 
pantserfort op De Harssens gebouwd. 

In de militaire geschriften tot 1880 is veel gesteggeld over het voor of tegen van een Fort op 
de Laan en van een Fort op de Hors. Het Fort op de Laan zou een waterfort op een 
zandbank, noordelijk van het Kaaphoofd, midden in het zeegat moeten zijn en het Fort op de 
Hors op de uiterste kustlijn van Texel, noord van het marine-etablissement. Beide forten zijn 
voornamelijk achterwege gebleven omdat de bouw zeer riskant was i.v.m. geregelde 
verschuivingen van vaargeulen en zandbanken. 

Al ten tijde van de 1 e wereldoorlog was het beschikbare kustgeschut achterhaald door de 
ontwikkeling van de wapentechniek. In 1940 waren bij Den Helder en op Texel, geheel los 
van de oude kustversterkingen, batterijen voormalig scheepsgeschut opgesteld. 
Officieel werden de laatste van de oude versterkingen als vestingwerk in 1958 opgeheven. 


