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De Opgave
Het gebouw aan het Havenplein 2 in Den Helder wordt in de volksmond ook wel  ‘Het 

Peperhuisje’ genoemd. In de loop der jaren heeft het Peperhuisje diverse functies 

gehad, van ingenieurswoning, Marinemuseum tot  onderkomen van Bureau Marine 

Voorlichting. Inmiddels is het pand niet meer in gebruik. Het Rijksvastgoedbedrijf 

heeft het pand overtollig gesteld en het zal worden afgestoten. Bij de afstoting van 

het pand zal tevens een deel van het perceel van Rijkswaterstaat (D 6003), te weten 

het erf + gras talud worden meeverkocht. Bij het perceel behoort geen parkeerge-

legenheid. In het kader van de verkoop is het van belang de historische waarde van 

het pand nader te onderzoeken. Deze rapportage brengt de historische context en 

ontwikkeling van het pand door de jaren heen nader in beeld.

Locatie Peperhuisje

Object  | Peperhuisje

Kadastraalnummer  | Den Helder D 4542 

  | Den Helder D 6003 (gedeeltelijk)

Adres  | Havenplein 2, 1781 AB Den Helder

Grootte perceel (D 4542) | 385 m2 

Grootte perceel (D 6003) | 430 m2  (deel totale perceel = talud en erf Peperhuisje)

Bruto vloeroppervlak  | 421 m2 (NEN 2580 BOAG d.d. 10 september 2015)
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Huidige situatie
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1925 | Over de verschijningsvorm 
van het oorspronkelijke Peperhuisje waren de 
meningen verdeeld. Ten tijden van de sloop van 
het oorspronkelijke Peperhuisje zei men het volgende:
 ‘Het Peperhuisje werd anders nooit met bewondering bekeken, 
want het was een karakterloos gebouw, met troostelooze ramen 
en geestelooze gevels en met een gepast gevoel van tegenzin zagen 
we altijd het ding als een sta-in-de-weg. Maar alles wat in bouworde oud 
is, heeft - als het leelijk is - één ding voor: men raakt zoo gewend aan de 
vormen ervan, dat deze dingen zich aan ons gevoel precies genoeg aan-
passen om te doen vergeten, dat ze hinderlijk zijn.’  
Bron | Heldersche Courant 8 augustus 1931

oorspronkelijke 
peperhuisje

huidige
peperhuisje

Havenplein

Het paleis

Hoofdgracht

monument 
‘voor hen die vielen’

Achterstraat

Hotel 
Den Burgh

Zeedijk

Wierhoofd
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Twee peperhuisjes

1880 - 1899
Rond 1899 is ook het huidige Peperhuisje, op 

de kop van de bebouwing aan de Hoofdgracht, 

herkenbaar op kaart. De bovenste foto tijdens de 

bouw van Fort Harssens (1880 - 1884) geeft aan 

dat op dat moment het huidige Peperhuisje ook 

reeds aanwezig was.  

1864
De bebouwing aan de Hoofdgracht met op de 

kop aan het Havenplein het Hotel den Burg is 

reeds gerealiseerd. Aan het Nieuwe Diep op het 

Havenplein staat het vierkante wit gepleisterde 

oorspronkelijke Peperhuisje dat dienst doet als 

belastingkantoor/douane. Op kaarten uit begin 

van de 19e eeuw (1811-1832) is het oorspronke-

lijke vierkante Peperhuisje al terug te vinden. 

Op de locatie van het huidige Peperhuisje is nog 

geen bebouwing zichtbaar.

oorspronkelijke 
peperhuisje

huidige
peperhuisje

1925
Op de bovenste foto is de zijgevel van het huidi-

ge Peperhuisje zichtbaar en op de onderste foto 

de voorgevel. Ondanks het feit dat het huidig 

Peperhuisje duidelijk herkenbaar is, is de ver-

schijningsvorm van het gebouw toch op diverse 

punten afwijkend ten op zichte van de huidige 

opzet van het pand. Zo is onder andere de goot 

en de nok duidelijk lager, de hellingshoek van 

het dak een andere en is de gevel van een bruine 

baksteen.  

bouw van Fort Harssens

1931
Eind augustus 1931 is het oorspronkelijke vier-

kante Peperhuisje gesloopt. Deze sloop vond 

gelijktijdig plaats met het noodzakelijke ophogen 

van het dijklichaam vanwege de hogere water-

standen ten gevolge van de Zuiderzeewerken. 

oorspronkelijke 
peperhuisje

huidige
peperhuisje

Twee peperhuisjes
In de volksmond wordt vanaf 

circa 1950 het wit gekeimde gebouw 

aan het Havenplein 2 

‘Het Peperhuisje’ genoemd. 

Het oorspronkelijke Peperhuisje 

(voormalig Rijks-belastinggebouw) 

stond echter meer ten zuiden 

van dit gebouw op de kop 

van het Havenplein.
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1937
Het huidige Peperhuisje is oorspronkelijk een 

eenvoudig bakstenen gebouwtje met luiken voor 

de ramen en met een donkere pan. Aan de zijge-

vel is extra bergruimte aangebouwd. 

bron foto: Levend Verleden d.d. 1 december 1999

De foto is gemaakt tijdens het vertrek van de 

kruiser Harer Majesteiteits De Ruyter richting 

Nederlands-Indie. 

1944
In de Tweede Wereldoorlog is veel bebouwing 

rondom onder andere de Hoofdgracht gesloopt ten 

behoeve van het vrije schootsveld van de Atlantik 

Wall. De bebouwing van het Havenplein is nog 

lange tijd intact gebleven. Op de foto hiernaast is 

het gebombardeerde Hotel Den Burgh te zien met 

daarnaast de restanten van het huidige Peperhuisje.

Peperhuisje?

Huidige Peperhuisje gedeeltelijk verwoest in Tweede Wereldoorlog 
1945
Op 13 april 1945 is de geschutsopstelling bij de 

dijk achter het Havenplein het doelwit van een 

vliegtuig van de RAF. Tijdens deze luchtaanval 

worden diverse panden waaronder het monu-

mentale hotel Den Burg onherstelbaar verwoest 

en wordt het monument ‘Voor hen die vielen’ 

zwaar beschadigd. Ook het pand dat tegenwoor-

dig bekend staat als ‘Het Peperhuisje’ is niet 

ongeschonden gebleven, zo blijkt uit de bouw-

aanvraag uit 1949 waar in de bestaande situatie 

de kap geheel ontbreekt.

huidige
Peperhuisje

Haven
plein

Hoofd
gracht

Hotel Den Burg

Peperhuisje

Hotel Den Burg
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1949 - 1955
In 1949 is het huidige Peperhuisje wederopge-

bouwd om geheel gerenoveerd als kantoor- en 

kazerneruimte voor de Marine te kunnen dienen. 

De basis voor de wederopbouw was de begane 

grond van het oude pand. Met name de voorge-

vel is nog grotendeels oorspronkelijk. Op de be-

gane grond was het kantoor van de Dienst voor 

Ontspanning, Sport en Ontwikkeling, de Marine 

Voorlichtingsdienst, de Marinepolitie, het bureau 

van de Officier Havendienst en de Postkamer 

gevestigd. De hele zolder was ingericht als 

slaapzaal voor de Marinepolitie. Op het moment 

van de wederopbouw is het pand uitgebreid met 

een dwarsvleugel ten behoeve van een rijwiel-

bergplaats. Ook is een geheel nieuwe kap met 

dakkapellen gerealiseerd, zijn de achtergevel en 

beide zijgevels aangepast en zijn alle binnenmu-

ren vernieuwd. Hierbij is ook de indeling van de 

begane grond aangepast en is de trap een kwart-

slag is gedraaid. Pas in 1950 heeft het geheel 

opgeknapte en inmiddels witgeschilderde pand 

de naam ‘Het Peperhuisje’ gekregen. 

1960 - 1969
In 1962 vestigt zich het Marinemuseum in het 

Peperhuisje. Door het dak kwam een persicoop 

als onderdeel van de collectie. Als het museum 

wordt verplaatst naar de Hoofdgracht wordt het 

pand gebruikt als kantoor van de marinerecher-

che en de marine voorlichtingsdienst. Vlak voor 

het Peperhuisje werd de eerste kiosk van Lands 

End gebouwd die met de jaren steeds groter 

werd. 

jaren 60 

jaren 70 

1970 - heden
In de jaren 70 is de dijk op ‘Deltahoogte’ ge-

bracht en ontstaat de huidige situatie van een 

grote asfalt vlakte waarin het Peperhuisje met 

taluds is uitgespaard. Lands End is inmiddels 

sterk uitgebreid en heeft zich gevestigd aan de 

dijk op zeer korte afstand van het huidige Peper-

huisje.

2015

Wonen en Werken
Het in aanvang onopvallende bakstenen gebouw 

met donkere pannen heeft in de loop der jaren 

verschillende functies gehad. De oorspronkelijke 

functie van het gebouw is niet helemaal duide-

lijk. In de Heldersche Courant (d.d. 5 september 

1885 en 13 juni 1931) wordt gesproken over 

een ‘ingenieurswoning op den Havendijk’ en 

een ‘Kantonnierswoning van Waterstaat’ bij het 

Wierhoofd die in gebruik wordt genomen als 

bestelhuis voor vliegkamp De Mok. Wellicht gaat 

dit over het huidige peperhuisje. Op bovenstaan-

de foto uit circa 1925 is te zien dat op het achte-

rerf verschillende karren zijn gestald en aan de 

zijgevel een extra (niet overdekte) bergruimte is 

toegevoegd. Daarnaast hangt er ook een waslijn 

op het achtererf. Een gecombineerde functie van 

wonen en kantoor/opslag lijkt voor de hand te 

liggen. 

Wederopbouw met behoud van enkele elementen 
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huidige
Peperhuisje
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Aanpassingen Peperhuisje
1880 - 1945 | zijgevel (zuid) 1949 | Zijgevel (zuid) 1950 - 2015 | zijgevel (zuid)

1880 - 1945 | voorgevel (oost) 1949 | voorgevel (oost) 1950 - 2015 | voorgevel (oost) Bouwaanvraag versus uitvoering
Als je de bouwaanvraagtekeningen vergelijkt 

met het huidige pand dan valt op dat de goot 

een stuk hoger is uitgevoerd, de begane grond-

gevel circa 65 cm hoger is en de dakhelling iets 

minder stijl is. Ook de nok van de dwarsvleugel is 

hoger en sluit direct aan onder de goot van het 

hoofdgebouw.

1880 - 1945 | oorspronkelijke pand

1949 | bouwvergunning

1950 - 2015 | huidige verschijningsvorm

NB | Genoemde maten zijn bij benadering

oorspronkelijke pand uit circa 1880

wederopbouw uit 1950

1880 -1945
• één laag + kap 420

• kleine kelder achterzijde

• bruine baksteen gevel

• rode (?) dakpan

• goothoogte circa 4,60 meter

• nokhoogte circa 8,40 meter

1949 (bouwaanvraag)
• één laag + kap 510 + dakkapellen voor/achter

• kleine kelder achterzijde

• dwarsvleugel t.b.v. rijwielstalling

• wit gekeimde baksteen gevel

• rode hollandse dakpannen

• goothoogte circa 4,60 meter

• nokhoogte circa 9,50 meter

• ramen in zijgevels en achtergevel zijn aange-

past c.q. verplaatst.

1949 (bouwaanvraag)
• één laag + kap 490 + dakkapellen voor/achter

• kleine kelder achterzijde

• dwarsvleugel (hoger dan op tekening)

• wit gekeimde baksteen gevel

• rode hollandse dakpannen

• goothoogte circa 5,25 meter (begane grond 

gevel met circa 65 cm verhoogd)

• nokhoogte circa 10,00 meter

• ramen in zijgevels en achtergevel zijn aange-

past c.q. verplaatst.
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Samenvatting & Conclusie

Verdiept eiland uit vervlogen tijden 
Voor de Tweede Wereldoorlog was de Hoofdgracht, met chique panden, die uitkwam 

op het Havenplein de plek voor Den Helder aan het Nieuwe Diep en het Marsdiep. 

Nu de bebouwing aan de Hoofdgracht is verdwenen en de dijk op deltahoogte is 

gebracht, is de Hoofdgracht en het Havenplein verworden tot een optelsom van par-

keerplaatsen, opstelstroken voor de veerboot naar Texel en dijkverharding. 

Bij de inrichting staat  functionaliteit duidelijk voorop. Het Peperhuisje vormt in 

dit versteende maaiveld van het Havenplein een opvallende uitzondering met zijn 

verdiepte erf en graslatuds. Het feit dat het pand met erf is uitgesneden is echter niet 

de enige reden dat het pand opvalt. Ook de historische uitstraling met wit gekeimde 

gevels en fel rode dakpannen die sterk contrasteert met het op zeer korte afstand ge-

legen ‘moderne’ Hotel Lands End speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast heeft 

ook de functie als Marinemuseum zeker bijgedragen aan de grote bekendheid en in 

zekere zin ook geliefdheid van het pand. Toch staat het Peperhuisje er verloren bij en 

is het, bij nadere beschouwing, niet veel meer dan een verdiept eiland uit vervlogen 

tijden op een prachtige en markante plek in Den Helder. 

Waarde van de plek belangrijker dan het pand zelf
Het Peperhuisje is geen monument maar maakt wel deel uit van de Stelling van Den 

Helder en daarmee aangewezen als beschermd stadsgezicht. Doel van de aanwijzing 

is om de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, structuur 

en ruimtelijke kwaliteit van het gebied te onderkennen en dit als voorwaarde te 

gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied. Het behouden van de 

stedenbouwkundige structuur en de aanwezige bebouwing is daarbij het hoofddoel 

en het in stand houden van de individuele bouwwerken is daaraan ondergeschikt. 

In de Cultuurhistorische waardestelling van Willemsoord (d.d. 29 januari 2010) wordt 

het Havenplein als één van de drie plekken langs een (nog te ontwikkelen) Zeepro-

menade benoemd waar ruimte is voor nieuw programma. Hiermee kan Den Helder 

weer een plek krijgen met zicht op het Marsdiep en het Nieuwe Diep. Over het 

Peperhuisje of het gebied rondom Hotel Lands End wordt in zijn geheel niet gespro-

ken. De vraag is of hieruit kan worden afgeleid dat de waarde van plek en het hieraan 

betekenis geven in de toekomst belangrijker is dan het behouden van de opstal van 

het Peperhuisje. 

Onbekend pand op bedrijvige plek
Rond circa 1880 is het vrijstaande pand op de kop van de bebouwing aan de Hoofd-

gracht aan het Nieuwe Diep gebouwd. Het onopvallende pand met bruine baksteen-

gevel en met een laag hek rondom het erf ligt iets terug ten opzichte van de rooilijn 

van  de Hoofdgracht en maakt geen onderdeel uit van de bebouwing rond het Haven-

plein. Het Havenplein was in die tijd het kloppend hart van Den Helder waar verschil-

lende logementen zaten, de kermis plaatsvond, feestelijke parades werden gehouden 

en de schepen aanlegden. In de Heldersche Courant wordt hierover veelvuldig ver-

slag gedaan. Ook het oorspronkelijke vierkante Peperhuisje, dat centraal op het Ha-

venplein stond is een dankbaar onderwerp. Over het gebouw dat nu bekend staat als 

het Peperhuisje wordt (voor zover nu bekend) niet gesproken. Uit foto’s uit de jaren 

20 van de vorige eeuw is af te leiden dat er juist ook op de uitloper van het Haven-

plein, langs de kade en rondom het pand, veel haven gerelateerde bedrijvigheid was. 

Met andere woorden, een alles behalve een stille plek waar niets gebeurde. Wellicht 

had het ‘oninteressante’ te maken met het feit dat het gebouw een ondergeschikte 

functie had (woning, opslag, kantoor?) en daardoor niet nieuwswaardig genoeg of 

had dit ook te maken met de ingetogen verschijningsvorm?

1920 | Havenplein  met bebouwing 
Hoofdgracht en oorspronkelijke Peperhuisje

1929 | Nieuwe Diep met Huidige Peperhuisje 
en op de achtergrond het Havenplein
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Peperhuisje als onbelangrijke constante factor
De afgelopen 65 jaar is aan het exterieur van het Peperhuisje niet veel gewijzigd. Het 

interieur heeft de komst van de systeemplafonds echter niet geheel kunnen ontlo-

pen. In de omgeving hebben wel diverse veranderingen plaatsgevonden. 

Zo is in de jaren ‘70 de dijk op deltahoogte gebracht en kwam en ging de bebou-

wing op het Havenplein. Hierbij was het Peperhuisje een constante factor waar men 

vanaf bleef maar tegelijkertijd ook niets van aantrok. In de jaren ‘60 is Lands End 

begonnen met een kiosk vlak voor het Peperhuisje die met de tijd groter werd en het 

Peperhuisje aan het oog onttrok. Vervolgens is de nieuwbouw van Lands End aan de 

noordzijde van het Peperhuisje en op zeer korte afstand gerealiseerd waardoor er 

niet meer dan een paar meter tussendoor overblijft. Met de uitbreiding van Lands 

End met de 6 laagse aanbouw is de positie van het Peperhuisje niet beter geworden 

en is het wachten op de volgende ophoging van de dijk waarin het Peperhuisje 

stilletjes zal verdwijnen....

Wederopbouw zorgt voor nieuw leven Peperhuisje
In 1931 is de dijk opgehoogd waardoor het huidige Peperhuisje enigszins verdiept 

is komen te liggen. In de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de Hoofd-

gracht afgebroken vanwege de aanleg van de Atlantik Wal. In 1944 werd de laatst 

overgebleven bebouwing van de Hoofdgracht gebombardeerd en werden nagenoeg 

alle panden onherstelbaar beschadigd. Zo ook het pand van het huidige Peperhuisje 

waarvan niet veel meer over was dan de muren van de begane grond. 

Na de oorlog in 1950 is het pand opnieuw opgebouwd met als basis het oude pandje 

uit circa 1880. Het pand wordt uitgebreid met de dwarsvleugel, de begane grond ge-

vels worden met zo’n 65 cm opgehoogd, er wordt een geheel nieuw dak met andere 

hellingshoek en dakkapellen geplaatst, de zijgevels en achtergevels worden aange-

past en het pand wordt licht wit gekeimd. Ook de binnenwanden en organisatie van 

de plattegrond gaat geheel op de schop. Van het oude pandje is eigenlijk alleen de 

voorgevel, met uitzondering van de 65 cm ophoging, nog authentiek. 

Na deze ingrijpende renovatie wordt het gebouw toegevoegd aan de kantoor- en 

kazerneruimte der Koninklijke Marine en is een nieuw ‘Peperhuisje’ geboren en,

zoals zo treffend in de Heldersche Courant van 5 september 1950 beschreven, 

‘Wie nu het Peperhuisje betreed, waant zich in een pasgebouwd pand’.  

1960 | zolder

2015 | zolder

1960 | Kiosk Lands End 1978 | Lands End 

Conclusie
Het gebied waar het Peperhuisje staat was in vroeger tijden een belangrijke ontmoe-

tingsplek aan het Marsdiep. Het pand zelf speelde hierin een ondergeschikte rol en 

stond ook achter de hoofdbebouwing van de chique Hoofdgracht. Het huidige Pe-

perhuisje is niet het oorspronkelijke Peperhuisje. Ook staat het niet op dezelfde plek 

als het oorspronkelijke Peperhuisje dat centraal op het oude Havenplein stond. Het 

onderhavige pand is in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest en op basis 

van een nieuw ontwerp weer herbouwd. Omdat het gebouw, de locatie en de functie 

niet meer oorspronkelijk zijn, concluderen wij dat het huidige Peperhuisje van weinig 

betekenis is en geen beschermde status behoeft.
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Tekeningen 
Bouwaanvraag 1949
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Bronnen
Beelden & Informatie
• http://www.ontdekdenhelder.com

• http://www.hansonline.eu/den_helder/index.htm

• https://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/LV/1999-09-01/edition/0/page/14

• http://kranten.archiefalkmaar.nl/

• http://www.maritiemdigitaal.nl/

• http://www.hsvdenhelder.nl/

• http://www.dichtbij.nl/noordkop/regio/artikel/3199733/525-jaar-sterke-marine-

verhalen-aanvoer-van-verse-vis.aspx

• https://beeldbank.rws.nl

• http://nimh-beeldbank.defensie.nl/

• Cultuurhistorische waardestelling Willemsoord opgesteld door Fons Asselsbergs 

d.d. 29 januari 2010
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