
De Reede van Texel 

De “Reede van Texel” was de plek waar veel zeegaande (handels)schepen lagen te 
wachten om geladen of gelost te worden óf wachtten op een gunstige wind om uit te 
varen. Texelse loodsschepen en bevoorradingsbootjes voeren af en aan en op de dijk 
bekeken voorbijgangers de bedrijvigheid. 

‘Rede’ is al eeuwenlang een beschrijving voor een beschutte ankerplaats op zee. Sinds 
de late Middeleeuwen schuilden schepen aan de zuid- en oostzijden van Texel. Lading 
werd hier aan of van boord gebracht, terwijl ook de laatste bemanningsleden 
aanmonsterden. Ook werd er gewacht op een gunstige wind, want slechts met een 
oostenwind konden de lokale loodsen de schepen veilig door de vaargeulen leiden. 
Naarmate het volume van de handel toenam en walvisvaart en marine in belang 
toenamen tegen het einde van de zestiende eeuw, groeide de Reede van Texel in de 
zeventiende eeuw uit tot een cruciaal logistiek knooppunt. Tot het laatste kwart van de 
achttiende eeuw zou een groot deel van de Nederlandse handelsactiviteiten hier 
geconcentreerd zijn. 

Schepen lagen in de luwte van het eiland beschut, maar het was lang niet altijd veilig. 
De Reede was kwetsbaar voor zuidwesterstormen, terwijl zware winters de schepen ook 
bedreigden. Het heeft tot 1780 geduurd voor Oudeschild een eigen haven kreeg. Tot 
die tijd moest men kleinere schepen aan de dijk afmeren en grotere schepen op de 
Reede voor anker leggen, wat bij zwaar weer heel gevaarlijk kon zijn. 

De Reede van Texel besloeg in feite het hele gebied van Den Helder tot het zuidwesten 
van Terschelling. Texel was wel het centrale punt en het dorp ’t Schilt (thans 
Oudeschild) vervulde een spilfunctie. Onder andere de Admiraliteit van Amsterdam had 
daar een kantoor gevestigd. Het dorp breidde zich uit langs de dijk terwijl de 
werkgelegenheid toenam. De grote bedrijvigheid leidde zelfs tot de bouw van een 
tweede dorp aan de dijk: Nieuweschild, ter hoogte van Oosterend. Nadat de 
Nederlandse economie in de tweede helft van de achttiende eeuw sterk kromp en de 
handel afnam, nam ook het belang van de Reede van Texel af. Nieuweschild werd 
steeds kleiner, en vrijwel het hele dorp werd in de loop van de negentiende eeuw 
afgebroken.  

Aan de voet van de Hoge Berg bevinden zich de Wezenputten. De putten waren 
betrouwbare bronnen van grote hoeveelheden water, dat bovendien zeer ijzerhoudend 
was. Dit remt bacteriegroei, waardoor het water maandenlang drinkbaar bleef. Het was 
zodoende een zeer gewild product op de schepen van de Reede van Texel. In 1676 
ontvingen de regenten van het weeshuis in Den Burg een octrooi, wat hen in staat 
stelde de putten te verpachten. De opbrengsten van de putten, die bekend stonden als 
de Wezenputten, ondersteunden zo de wezen van het eiland. De geldkist van het 
weeshuis is nog steeds te zien in Museum Kaap Skil. 

 


