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Bouwhistorische beschrijving
Theekoepel bij Breedstraat 51,
Enkhuizen
Gerrit Vermeer en Klaas Koeman
Vereniging Oud Enkhuizen, maart 2022
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Afb. 1. De kadastrale minuut
uit 1832 met Breedstraat
51 (E173). De theekoepel is
aangegeven met een rode pijl.
Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, Amersfoort.

Afb. 2. De kadastrale
hulpkaart 59, opgemaakt 12
maart 1853. Kadaster Archief
Viewer.

Identificatie
Breedstraat 51, 1601KA Enkhuizen
Rijksmonument: 14984
Registeromschrijving: ‘Pand met brede gevel met
hoekpilasters en middenrisaliet, XIXa; stoep met
marmeren tegels. Tuinkoepel aan de Hoogstraat.
Tuighuis langs zijmuur van de tuin. Inwendig twee
16e eeuwse panden met oude kap. Gang met 18e
eeuws stucwerk en gesneden raveelbalk voor een
schoorsteen.’
Situering en geschiedenis
Kort na 1590 vond er in Enkhuizen een stadsuit
breiding plaats, waardoor de stad bijna verdubbelde
in omvang. Kort na het begin van de4 zeventiende
eeuw zette de groei van de stad echter niet door. Hal

verwege de zeventiende eeuw bevonden zich binnen
de stadsveste van Enkhuizen al tal van moestuinen,
lusttuinen en boomgaarden. In de stad ontwikkelde
zich hierdoor een bijzondere tuinarchitectuur.1 Som
mi
ge beter gesitueerde bewoners van Enkhuizen
gaven er de voorkeur aan een uitgestrekte tuin bij
hun huis te hebben. Als ze de kans kregen kochten
ze het huis en de tuin van hun buren of achterburen.
Aan de achterzijde van de tuin van Breedstraat
51, aan de Hoogstraat, die uitkijkt op de Ooster
haven, staat een bakstenen tuinhuis met erkerachtige
uitbouw (afb. 1). Het huis aan de Breedstraat kwam
tot stand door een samenvoeging van twee panden.
1 Gerrit Vermeer & Klaas Koeman, ‘Tuinbebouwing binnen
de veste van Enkhuizen: De laatste resten van een groene stad’,
Bulletin (KNOB), jaargang 117 (4), 204-221.
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Afb. 3. De achterzijde van
Breedstraat 51 met links
het historische tuinhuis. Foto
Klaas Koeman.

Afb. 4. De achterzijde van
het tuinhuis bij Breedstraat
51 Foto Gerrit Vermeer.

Afb. 5. De Hoogstraat
omstreeks 1950 metr rechts
de theekoepel. Archief Oud
Enkhuizen.
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Afb. 5. De voorgevel. Foto Gerrit Vermeer.

Achter het oostelijke pand liep de tuin in 1832 al door
tot aan de Hoogstraat en stond daar reeds de huidige
koepel. Deze koepel keek, gelegen nabij het stadhuis
in het hart van de stad, uit over de Oosterhaven. De
economische activiteit in Enkhuizen was al zo laag,
dat een dergelijk vermaak hier een plek kon krijgen.
Achter het westelijke pand van Breedstraat 51 stond
in die tijd aan de Hoogstraat een pakhuis met een
achterhuis (E173). Daardoor beslaat de achttiendeeeuwse koepel slechts ongeveer de halve breedte van
de tuin. De tuin beschikte in 1832 naast de koepel
ook al over het nog bestaande tuinhuis langs het
brede gedeelte van het Glop, de steeg langs de tuin
(afb. 3, 4). In dat jaar woonde er in het huis al geen
koopman meer, maar doctor Rijnhardus Johannes
Jungius (1763-1850), volgens de burgerlijke stand
zonder beroep en gehuwd met Elisabeth Cornelia
van Rijneveld. Jungius was een bejaarde rentenier,
geen onvrijwillig werkloze. Zijn vrouw kwam uit
een aanzienlijke Enkhuizer familie. De tuin met
koepel en tuinhuis achter zijn huis vormden niet
de enige mogelijkheid tot ontspanning van het
stel: op de scherpe hoek van de Driebanen en de
Staaleversgracht beschikte hij over een uitgestrekte

aanleg tot vermaak en een symmetrisch tuinhuis met
een fraai geknikte vorm in de punt van zijn perceel.2
Op de middenpartij sloten twee schuin naar achteren
gerichte vleugels aan. De weduwe van doctor Junius
verkocht het woonhuis in de Breedstraat in 1850.
De nieuwe eigenaar, de Rijksontvanger Jan Idema
Greidanus, liet het pakhuis aan de Hoogstraat slopen
in 1853 en daarvoor in de plaats een muur oprichten
(afb. 2). De vrijgekomen plek voegde hij bij de tuin.
Vanaf 1873 tot in 1954 diende het huis als woning en
kantoor van de familie Le Coultre, die aan de Dijk
een succesvolle zaadhandel dreef.3
2 Op de kadastrale minuut sectie E weergegeven als nummer
801 (tuinhuis) en 801a (aanleg tot vermaak).
3 Kadaster Archief Viewer, Enkhuizen, leggerartikel 402 R.J.
Jungius, doctor, E163, E173, scheiding 1851; 1980, Elizabeth
Cornelia Rijnveld, rentenierster, E173, huis en erf, E163,
pakhuis, verkoop 1851; 1982, 3, Jan Idema Greidanus, rijks
ontvanger, E173, huis, erf, E163, pakhuis, dienstjaar (dj) 1854
slooping en vereniging, dj 1874 verkoop; E1353: hulpkaart 59,
opgemaakt 12 maart 1853; 3155, Abraham Pieter Le Coultre,
koopman, E1353, huis, erf, dj 1901 scheiding en rectificatie;
4694, wed Abraham Pieter Le Coultre, Alida Neletta de Wit
en overigen, dj 1917 scheiding; 5846, Margaretha Le Coultre,
zonder, E1353, dj 1949 afgifte legaat; 8091, Tom Le Coultre,
koopman en Pieter Johannes Le Coultre, koopman, dj 1955
verkoop; 7844, 483, Gemeente Enkhuizen, M.
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Afb. 7. De achterzijde van
de theekoepel. Foto Klaas
Koeman.

Afb. 8. De theekoepel binnen.
Foto Klaas Koeman.

Afb. 9. De achterdeur van de
theekoepel. Foto Klaas Koeman.
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Beschrijving
Door het naar achteren aflopende lessenaarsdak
steekt de erker niet alleen naar voren, maar ook
boven de rest van het gebouw uit (afb. 5, 6). De
koepel heeft links een deur en in de erker vensters
met een achttiende-eeuwse roedeverdeling. De
gevel is aan de bovenzijde afgezet met een houten,
geprofileerde kroonlijst. Het metselwerk vertoont
een staand verband, vermoedelijk uit de achttiende
eeuw. De gevel aan de achterzijde bevat aan de
achterzijde één venster en rechts een deur, die meer
recent achter een kleine houten aanbouw verdween
(afb. 7). Het huis heeft binnen een gang achter de

voordeur aan de Hoogstraat en daarnaast een kamer
met een erker (afb. 8). In de achtergevel is nog een
oudere achterdeur aanwezig (afb. 9). De zoldering
van de kamer bestaat uit planken.
Conclusie
Van de vele tuinhuizen in Enkhuizen bleven er
slechts enkele bewaard. Eens bepaalden zij het beeld
in grote delen van de stad. Zij vormen een belangrijk
onderdeel van de geschiedenis van de stad. Deze
koepel is nog gaaf bewaard en daarom van grote
waarde.
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