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Achtergrondafbeelding kaft:
Luchtfoto Meppel Noord, 1980. 
Op de voorgrond de locatie van het 
toekomstige bedrijventerrein Noord 
I en Noord II. Op de achtergrond 
Haveltermade en het centrum van 
Meppel. Rechts Nijeveen. Links van 
onder naar boven de snelweg en 
de spoorlijn, gekruist door de Oude 
Vaart. Rechts van onder naar boven 
de Drentsche Hoofdvaart. 
<fotoarchief Stichting Oud Meppel>

Afbeelding vorige pagina:
Luchtfoto van Oosterboer in 1986, 
gezien richting de binnenstad. De 
nieuwbouwwijk is dan nog niet 
voltooid. Centraal van onder naar 
boven de Hoogeveense Vaart met 
daarnaast de Provinciale weg. 
Links het Diaconessenhuis. 
<fotoarchief Stichting Oud Meppel>
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A1 Watertorenbuurt

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

De Watertorenbuurt wordt gekenmerkt door de grote watertoren die zich aan 
de noordwestkant van het gebied bevindt. De buurt is opgebouwd uit een 
centraal liggende historische uitvalsweg met zowel aan de oost- als de west-
zijde een kleine 20ste eeuwse woningbouwbuurt met ieder een in zichzelf 
gekeerd karakter. De Zomerdijk sluit vanaf de zuidwestzijde aan op de buurt.

functioneel was. Deze straatweg lag op de plek van 
een oudere uitvalsweg naar Steenwijk en Havelte-Die-
ver die al op de kaart van Pijnacker uit 1634 ingete-
kend stond en die in het begin van de 19de eeuw door 
de Franse bezetter werd verbeterd als onderdeel van 
de doorgaande weg Zwolle-Meppel-Assen-Groningen. 
De rijksstraatweg was van de Galgenkampsbrug tot 
aan de Watertoren tot 1955 in eigendom en onder-
houd van het Rijk, met ter plaatse van de Waterto-
renbuurt enkel een rijweg zonder verdere verharding 
aan weerszijden. Nadat zij overging in gemeentelijke 
handen had dit een herinrichting van de straat met 
trottoirs en groenstroken in het deel van de Waterto-
renbuurt tot gevolg.  
•	 Op historische kaarten is zichtbaar dat de Steen-
wijkerstraatweg vóór de 20ste eeuw nooit bebouwd is 
geweest; hier is dus geen sprake van een historisch 
lint. Voordat hier sprake was van bebouwing werd het 
land gebruikt voor het weiden van vee, en als hooi-
land.
•	 Het kruispunt van wegen ter plaatse van de wa-
tertoren heeft in de loop der tijd grote veranderingen 
ondergaan. Rond 1880 werd de (nieuwe weg) naar 
Nijeveen aangelegd. Voorheen was Nijeveen alleen via 
de voetpaden langs de griften bereikbaar, of via een 
omweg over de rijksstraatweg. In 1893 werd de wa-
tertoren bij de T-splitsing van de weg naar Nijeveen 
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•	 De buurt ontleent zijn naam aan de aanwezigheid 
van de watertoren uit 1893 die zich aan de  noord-
rand van het gebied bevindt, maar het gebied heeft 
een oudere geschiedenis.
•	 De op de centraal liggende Steenwijkerstraatweg 
aansluitende Zomerdijk is een laatmiddeleeuwse dijk, 
die al in die tijd onderdeel uitmaakte van een stelsel 
van twee achter elkaar liggende dijken ter bescher-
ming van de landen ten westen van het huidige Mep-
peler Diep en de huidige Drentsche Hoofdvaart. De 
tweede dijk betreft de veendijk, de centrale dorps-
straat van o.a. Kolderveen en Nijeveen. De Zomerdijk 
liep naar het noorden door, vermoedelijk voor grote 
delen op dezelfde locatie als de huidige Steenwij-
kerstraatweg.
•	 Ter plaatse van de huidige T-splitsing Zomerdijk 
- Steenwijkerstraatweg bevond zich waarschijnlijk 
een galgenveld. Dit Galgenkamp – een plaats waar 
galgen ten behoeve van executies van doodvonnissen 
stonden –  werd het eerst vermeld op de kaart van 
Kraijenhoff uit 1774, maar is mogelijk veel ouder. Van 
deze locatie is bovengronds in de huidige situatie niets 
meer te zien.
•	 De Steenwijkerstraatweg ontleent zijn naam aan 
de straatweg naar Steenwijk/Leeuwarden en naar As-
sen/Groningen langs de Drentsche Hoofdvaart, die 
voor wat betreft het laatste traject in 1839 volledig 
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en de Steenwijkerstraatweg in de directe nabijheid 
van het historische sluisje in de Nijeveense Grift ge-
bouwd. In de periode 1917 – 1934 reed de stoomtram 
van de NTM (Nederlandse Tramweg Maatschappij) via 
de Steenwijkerstraatweg naar Hijkersmilde. Dit resul-
teerde in een nieuw wegdeel ten zuiden van de wa-
tertoren (de weg liep eerst achter watertoren langs). 
Een opvallend schuin geplaatst woningbouwblok in 
het oostelijk woonbuurtje en een ontbrekend deel van 
de bebouwingswand in de Steenwijkerstraatweg her-
innert nog steeds aan deze route. Rond dezelfde tijd 
werd ook het verloop van de Nijeveense Grift bij het 
kruispunt gewijzigd. Na de Tweede Wereldoorlog, in de 
jaren ’60 – begin jaren ’70 werd gewerkt aan een pro-
vinciale weg die Zwartsluis met de rondweg Noord van 
Meppel moest gaan verbinden. De huidige Bremen-
bergweg met zijn aansluiting op de kruising Waterto-
ren en herinrichting van dit kruispunt was hiervan het 
gevolg. De Zomerdijk nam hierop als wegverbinding 
in belang af. Eind jaren ’90 werd bij de watertoren 
een rotonde gerealiseerd. De Nieuwe Nijeveenseweg 
was toen al aangelegd, ergens tussen 1985 en 1988, 

ter ontlasting van de bewoners van woningen aan de 
oude Nijeveenseweg, direct achter de watertoren. 
•	 In de jaren ’20 ontstond de eerste lintbebouwing 
langs de Steenwijkerstraatweg, al snel gevolgd door 
de bouw van de woonbuurt (Heemskerkstraat, Willem 
Barentszstraat, Nova Zemblastraat) aan de westzij-
de. Hier werden woningen gebouwd door de Meppe-
ler bouwvereniging, later Meppeler Woningstichting. 
Volgens	de	 topografische	kaarten	 zou	dit	 voor	1927	
plaatsgevonden hebben. De planuitleg van het buur-
tje werd opgenomen in het Uitbreidingsplan van Mep-
pel van stadsarchitect Monsma (1928). Aangezien 
de buurt onderdeel zou vormen van een veel grotere 
uitbreiding aan de westkant van de stad die uitein-
delijk niet gerealiseerd is, werd in de buurt ook een 
school (de Noorderschool uit ca 1930, ontworpen door 
de gemeentelijk bouwmeester J.J. Boot) opgenomen. 
Naast dit gebouw werd in de periode 1950 – 1960 een 
kleuterschool gebouwd. Een deel van de huizen in het 
buurtje is in 1973 afgebroken en deze hebben plaats-
gemaakt voor de nu aanwezige woonwagenlocatie.
•	 Vanaf 1949 vond de bouw plaats van de woon-
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Zicht op de vernieuwde 
watertoren met op de voor-
grond woningen uit de jaren 
‘50. Rechts onder nog een 
gedeelte van de (oude) Gal-
genkampsbrug, 1956 - 1957 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Steenwijkerstraatweg, 1955. 
Links op de hoek van de Zo-
merdijk de boerderij die later 
werd afgebroken om plaats 
te maken voor een opslagsilo 
ten behoeve van veevoeder. 
Rechts is nog een klein deel 
zichtbaar van het hier nog 
aanwezige boerderijvolume 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄

►
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1811 1908 1954 19741933

Foto vanaf de watertoren 
met de Steenwijkerstraatweg 
en het plan ‘Rond de Wa-
tertoren’, 1951 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Steenwijkerstraatweg vanaf 
de Zomerdijk tot aan de 
watertoren. Er is nog geen 
bebouwing aanwezig, 1900 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Steenwijkerstraatweg vanaf 
de Zomerdijk tot aan de 
watertoren. Bebouwing tot 
nr. 14 is op dat moment al 
aanwezig, 1928 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄
◄

◄ ◄
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buurt aan de oostzijde (Cornelis Houtmanstraat, Abel 
Tasmanstraat, Jan Huygen van Linschotenstraat), in 
hoofdlijnen op basis van een stedenbouwkundig plan 
van de adviseur van de gemeente en stedenbouwkun-
dige ir. D. Roosenburg. Hier werden eind jaren ’40 – 
begin jaren ‘50 zogenaamde Keerpuntwoningen ge-
bouwd, eenvoudige eengezinswoningen volgens vast 
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► Uitsnede uit de totaalkaart 
van het Uitbreidingsplan 
Monsma, 1928. Van een 
woonbuurt aan de oostzijde 
van de Steenwijkerstraatweg 
volgens dit plan is het niet 
gekomen.
<archief gemeente Meppel>

Plattegrondschets van het 
Uitbreidingsplan Waterto-
ren. Goed zichtbaar op de 
tekening de verkeersrotonde 
zoals deze op dat moment 
gedacht was rondom de 
watertoren. Het nieuwbouw-
wijkje is overigens uiteinde-
lijk in afwijking van de hier 
getekende  stedenbouw-
kundige opzet uitgevoerd.  
<archief gemeente Meppel, 
dossier 704>

1995 2009

model, tegen een lage kostprijs. De buurt is hierin niet 
uniek. Elders in Drenthe werd ook hetzelfde woningty-
pe gerealiseerd; ook in Meppel aan de Burgemeester  
Mackaystraat en omgeving.
•	 In de naoorlogse periode zijn enkele locaties 
sterk getransformeerd. De meest opvallende betreft 
de locatie aan de noordwestzijde van de T-splitsing 
Steenwijkerstraatweg-Zomerdijk. Hier is in 1959 een 
boerderij gesloopt om plaats te maken voor een op-
slagsilo ten behoeve van veevoeder. Hier bevindt zich 
nu een verkoophal. 

Bronnen
<Archeologische beleidskaart gemeente Meppel. 
Handleiding behorende bij de archeologische verwach-
tings- en beleidsadvieskaart van de gemeente Mep-
pel. Opgesteld door ADC Heritage in samenwerking 
met ADC ArcheoProjecten. Amersfoort, 1 juni 2010>
<Archief gemeente Meppel, dossiers 843, 842, 704>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., Het Erfgoed van de ge-
meente Meppel, Assen 2005>
<www.oudmeppel.nl>
<www.wegenwiki.nl/A32_(Nederland)>

►
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

De centraal liggende Steenwijkerstraatweg heeft voor-
namelijk een historisch, vroeg-20ste - eeuws karakter 
en wordt gekenmerkt door een in grote lijnen cohe-
rente bebouwing met individuele vooroorlogse wonin-
gen in verzorgde, ambachtelijk gedetailleerde en ge-
decoreerde architectuurstijlen die voor een belangrijk 
deel de kwaliteit van deze uitvalsweg bepalen. Het is 
een groene en lommerrijke verkeersweg met een ken-
merkend	 doorsnedeprofiel.	 Het	 meest	 kenmerkende	
element dat vanaf de weg duidelijk zichtbaar is, is de 
watertoren uit 1893. De uitvalsweg heeft een zichtlijn 
hierop als gevolg van een knik in de bebouwing in het 
noordelijk deel van de weg, waaruit nog goed het oor-
spronkelijk verloop van de historische uitvalsweg naar 
Steenwijk	en	Havelte/Diever	afleesbaar	is.	Een	opval-
lend gebouw vormt een oude boerderij met schuurvo-
lume (nu restaurant) ter plaatse van de kruising met 
de Zomerdijk, die doet herinneren aan de agrarische 
geschiedenis van deze plek. 
Ter plaatse van de T-splitsing met de van oorsprong 
middeleeuwse Zomerdijk is een incoherent en rom-
melig ruimtelijk totaalbeeld aanwezig als gevolg van 
de prominente plaatsing en vormgeving van bedrijfs-
gebouwen op de hoeken aan de zuidwestzijde van de 
straat.

Ten westen van de Steenwijkerstraatweg bevindt zich 
een jaren ’20 buurtje (Heemskerkstraat, Willem Ba-
rentszstraat) die bestaat uit een doorgaande straat 
met eenvoudige geschakelde woningen in Interbel-
lum-architectuur zonder een bijzondere stedenbouw-
kundige opzet. De buurt wordt aan de noordzijde 
begrensd door de Noorderschool, een kenmerkend ge-
bouw in Zakelijk Expressionistische Stijl. Dit gebouw, 
dat oorspronkelijk op een zichtlocatie gelegen was, en 
als prominent hoekpunt van de buurt fungeerde, is nu 
ten gevolge van de grote hoeveelheid groen vanaf de 
noord- en oostzijde niet meer zichtbaar. 
Aan de westzijde van de buurt bevindt zich een woon-
wagenlocatie. 

Ten oosten van de Steenwijkerstraatweg bevindt zich 
een buurt uit de Wederopbouwperiode (Cornelis Hout-
manstraat, Abel Tasmanstraat), bestaande uit losse 
blokjes van eengezinswoningen met een kap. De wo-
ningen hebben hier ruime voortuinen. Noch het ste-
denbouwkundig plan, noch de architectuur zijn op-
merkelijk.  
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Luchtfoto van de Steen-
wijkerstraatweg met ter 
weerszijden de woonbuurten, 
1994 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Cornelis Houtmanstraat, 
2012 <Flexus AWC>

Heemskerkstraat, 2012 
<Flexus AWC>

◄ 

►

►►
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Foto’s van de watertoren 
voordat zij in 1955 ingrijpend 
verbouwd werd, en van de 
vernieuwde toren in 1963.  
De watertoren verrees in 
1893 naar een ontwerp 
van H.P.N. Halbertsma in 
neorenaissancestijl. Bij een 
verbouwing in 1955 heeft 
men de toren wit geschilderd 
en het Intze reservoir in 
de uitkragende bovenbouw 
vervangen door een beton-
nen vlakbodemreservoir. 
Tevens is toen de bekro-
ning gewijzigd. De toren is 
industrieel erfgoed. In geheel 
Drenthe zijn nog slechts drie 
watertorens uit deze periode, 
eind 19de eeuw bewaard ge-
bleven. <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Noorderschool, Nova 
Zemblastraat 2 (1932), 
ontworpen door gemeente-
lijk bouwmeester J.J. Boot 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Steenwijkerstraatweg, gezien 
vanaf de Galgenkampsbrug 
richting Zomerdijk. Uiterst-
links op de foto de karakte-
ristieke brugwachterswoning.
<Google Streetview>

Steenwijkerstraatweg, deel 
tussen de aansluiting op de 
Zomerdijk en de Waterto-
ren, met haar kenmerkende 
doorsnedeprofiel. De weg is  
gezien richting de rotonde 
<Google Streetview>

◄ ◄ 

◄  

Cultuurhistorische waardering gebied A1

Cultuurhistorische waarden  
van het gebied

Fysieke waarden

•  De historische Zomerdijk en zijn aan-
sluiting op de Steenwijkerstraatweg.

•  De  afleesbaarheid  van  de  Steenwij-
kerstraatweg als historische uitvalsweg, 
voorzien  van  een  breed  doorsnedeprofiel, 
voortuinen, groene hagen,  bomen, en indi-
viduele bebouwing. 

•  De coherente historische bebouwings-
wanden met veelal individuele woningen 
voorzien van een kap in kenmerkende met-
selwerkarchitectuur uit de eerste helft van 
de 20ste eeuw aan beide zijden van de 
Steenwijkerstraatweg

•  De zichtlijn op de watertoren zowel van-
af de Steenwijkerstraatweg, alsook vanaf 
het noorden over de Nijeveense Grift.

•  Het monument van de watertoren (oor-
spronkelijk: neorenaissance), en de in het 
gebied aanwezige karakteristieke panden 
zoals o.a. het historische boerderijvolume 
ter plaatse van de T-splitsing van Zomer-
dijk en Steenwijkerstraatweg (voormalig 
hotel Worst), de Noorderschool, de voor-
malige brugwachterswoning in Chaletstijl 
op de hoek van de Steenwijkerstraatweg 
en K.E. Borgerstraat, en het karakteristieke 
pand Borgerstraat 2. 

•  De Galgenkamp en de aan dit terrein 
verbonden  archeologische waarden: voor 
het beleid hieromtrent: zie het gemeente-
lijk Archeologiebeleid.

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering
De cultuurhistorische waarden van het ge-
bied zijn hoog, met als aantekening dat:

De Steenwijkerstraatweg hierin leidend is. 
De twee woonbuurten ter weerszijden van 
de Steenwijkerstraatweg hebben vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt een waardering 
op basisniveau.

Waardering op aspecten
Historisch-maatschappelijke waarden: 
Het gebied heeft een hoge historisch-
maatschappelijke waarde. De Steenwij-
kerstraatweg is een historische uitvalsweg 
van de stad Meppel die met zijn architec-
tuur en planuitleg deze karakteristiek nog 
voldoende uitdrukt. De Steenwijkerstraat-
weg vormde bovendien in combinatie met 
de aansluitende Zomerdijk, onderdeel van 
een dijkenstelsel dat al sinds de Middeleeu-
wen het gebied ten noordwesten van dit 
stelsel beschermde. De historisch-maat-
schappelijke waarden van de woonbuurten 
aan de west- en oostzijde is laag.

Historisch-stedenbouwkundige waarden:
De historisch-stedenbouwkundige waarde 
van het gebied is hoog voor wat betreft de 
Steenwijkerstraatweg. De weg is voorzien 

◄ ◄  

◄  
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Zeldzaamheid: 
De Steenwijkerstraatweg is in zijn constel-
latie van uitvalsweg met watertoren zeld-
zaam. De woonbuurten ter weerszijden er-
van zijn dat niet.

Aanbevelingen

Voor de beleidsuitgangspunten voor dit ge-
bied in algemene zin: zie hoofdstuk 2, para-
graaf 2.1 en 2.2. 
Voor de standaard-aanbevelingen voor 
deelgebieden/specifieke  structuren:  zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 en 2.4 en het 
uitvoeringsdocument in bijlage 2 dat te vin-
den is na hoofdstuk 3.  
Voor  specifieke,  aanvullende  aanbevelin-
gen wordt verwezen naar hoofdstuk 2, pa-
ragraaf 2.4.

van  kenmerkende  doorsnedeprofielen  en 
van een kenmerkende zichtlijn richting wa-
tertoren.

De historisch-stedenbouwkundige waarde 
van de twee flankerende buurten  is basis. 
In beide gevallen is geen sprake van bij-
zondere stedenbouwkundige figuren en de 
afstemming tussen architectuur en steden-
bouw is minimaal. De buurten kennen wel 
architectonische coherentie, een steden-
bouwkundige kwaliteit.

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden 
aan de Steenwijkerstraatweg zijn hoog. De 
architectuur is verzorgd en uitgesproken 
karakteristiek voor de eerste helft van de 
20ste eeuw in Meppel. De historisch-ar-
chitectonische  kwaliteit  van  de  twee flan-
kerende buurten is basis. De jaren ’20 a 
’30-buurt kent typische interbellumarchi-
tectuur, maar van een eenvoudige kwali-
teit. De jaren ’50 buurt is tevens voorzien 
van architectuur met een eenvoudige ka-
rakteristiek.

Gaafheid: 
Ofschoon op onderdelen aangetast, is de 
Steenwijkerstraatweg nog voldoende gaaf. 
De buurt aan de westzijde is sterk gewijzigd 
door de sloop van woningen en het plaatsen 
van een woonwagenkamp. De buurt aan de 
oostzijde is echter nog volledig gaaf, zowel 
qua hoofdopzet als qua architectuur.
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Gebied A2

Deelgebieden: 

A Ezinge

B Blankenstein 

A

B
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A2 Ezinge en Blankenstein

Vaart gefunctioneerd heeft tot 1850, toen deze met 
verder uitdiepen van de Vaart in het kader van de 
overdracht aan de Drentsche Kanaal Maatschappij 
weer verdween.
•	 Aan het begin van de 19de eeuw was het karak-
ter van het gebied van het huidige Ezinge en Blan-
kenstein nog uitsluitend agrarisch. Er waren slechts 
vier wegen aanwezig. De weg aan de zuidzijde van 
de Hoogeveense Vaart van Meppel naar Rogat en De 
Wijk was hiervan de belangrijkste. Deze vormde een 
van de ontsluitingsroutes van Meppel. De weg werd in 
1857-1859 verhard, en werd hiermee een straatweg. 
•	 Gedurende de 19de eeuw veranderde het karak-
ter van het gebied. Er verschenen een houtzaagmolen 
en een oliemolen langs de Hoogeveense Vaart en de 
grootschalige spoorinfrastructuur deed zijn intrede. 
In het jaar 1867 werd de spoorlijn Meppel – Zwolle 
geopend, en in 1868 werd de lijn Meppel – Heeren-
veen geopend, gevolgd door de lijn Meppel – Gronin-
gen een jaar later. De nieuwe spoorwegen scheidden 
het gebied duidelijk af van de rest van het Meppeler 
grondgebied. De bouw van het station Meppel waar-
voor in 1867 de eerste steen gelegd werd vormde ook 

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit
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•	 Het gebied was van oorsprong een agrarisch 
gebied dat qua ontginningsstructuur aansloot bij het 
landschapstype van de aangrenzende Oosterboer en 
het gebied bij Eesinge. Het gebied behoorde tijdens de 
Middeleeuwen toe aan de marke van Meppel en werd 
gekenmerkt door de Wetering die een gegraven vaar-
weg en waterloop was. Langs de oorspronkelijke loop 
van het water zijn immers geen beekdalafzettingen 
gevonden. De oorsprong van de Wetering is ondui-
delijk. De eerste keer dat deze in de archieven werd 
genoemd was in een stuk uit 1426 van de Etstoel, het 
Drentse gerechtshof. Vanuit Meppel liep de Wetering 
op de locatie van de huidige Hoogeveense Vaart in een 
vrij rechte lijn oostwaarts. Het water was oorspronke-
lijk ondiep, en kon gemakkelijk met wagens en vee 
overgestoken worden. Dit zou later veranderen door 
uitdiepwerkzaamheden. 
•	 In de eerste helft van de 17de eeuw werd de We-
tering aangepast en verbeterd ten behoeve van het 
turftransport uit de Hoge Echtense Venen in Zuidoost 
Drenthe. Ter plaatse van de locatie van de huidige 
spoorbrug werd toen de zogenaamde Klaas Seinen- 
of Kievitsschut gebouwd die hier in de Hoogeveense 

Het gebied Ezinge/Blankenstein is een zeer divers gebied, dat doorsneden 
wordt door de Hoogeveense Vaart en voornamelijk begrensd wordt door 
infrastructuur. Aan de west- en noordzijde bevindt zich de spoorlijn Zwolle – 
Meppel – Leeuwarden/Groningen; aan de oostzijde rijksweg A32. Het gebied 
wordt aan de zuidzijde begrensd door de rivier de Reest. 
Het gebied bestaat op hoofdlijnen uit twee deelgebieden: ten zuiden van de 
Hoogeveense Vaart bevinden zich de Hoogeveenseweg en de woonwijk en 
het sportpark Ezinge, en in het noorden het bedrijventerrein Blankenstein. In 
het noordelijk gedeelte van bedrijventerrein Blankenstein is de historische 
wegstructuur van de Blankensteinweg opgenomen. 
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de eerste aanzet tot grootschalige bedrijvigheid in het 
gebied. De aanleg van de Spoorhaven ten oosten van 
het emplacement volgde hierop en kwam kort na 1900 
tot stand. Deze zou tot kort na de Tweede Wereldoor-
log functioneren. In 1908 werd de tramweg van Mep-
pel naar De Wijk en Balkbrug aangelegd die tot in de 
jaren ´30 van de 20ste eeuw langs de Hoogeveense 
Vaart zou lopen. 

•	 In 1938-1939 vond de aanleg bij Meppel plaats 
van Rijksweg 31 (de weg is in de jaren ‘60 hernoemd 
als Rijksweg 32, de latere A32). De weg passeerde de 
Hoogeveense Vaart met een viaduct. De aanleg van 
deze weg bakende feitelijk het gebied Ezinge – Blan-
kenstein	definitief	af.	De	rijksweg	werd	in	de	tweede	
helft van de jaren ’80 van de 20ste eeuw uiteindelijk 
verbreed en omgevormd tot een twee maal tweebaans 
autosnelweg volgens moderne normen, en werd hier-
mee een nog hardere grens en grotere barrière.
•	 Vanaf de periode eind jaren ’30 startte de ste-
delijke invulling van het gebied. In het gebied Ezinge 
vond de aanleg plaats van een woonwijk en een sport-
park. 
•	 De Hoogeveense Vaart verloor in de tweede helft 
van	de	20ste	eeuw	definitief	zijn	functie	als	doorvaar-
route. Dit proces startte met de demping van verschil-
lende watergangen in de binnenstad, en vond zijn 
definitieve	besluit	met	de	aanleg	van	de	Omgelegde	
Hoogeveense Vaart die in de periode 1967 – 1988 tot 
stand kwam. 
•	 De plannen rond Blankenstein werden in de laat-
ste decennia van de 20ste eeuw duidelijker. Er werd 
afgezien van de aanleg van een stadspark, en uitein-
delijk werd hier een hoogwaardige bedrijvenlocatie 
ontwikkeld. 

Bronnen 
<Gerding, dr. M.A.W., De cultuurhistorie van de 
stadsrandzone Meppel-Reestdal, Drents Plateau, As-
sen 2009>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., Geschiedenis van Meppel, 
hfdstuk	2:	 drs.	 T.	Hofland,	De	 ruimtelijke	 ontwikke-
ling, Boom Meppel 1991>
<Stichting Drents Plateau, Gerding, dr. M.A.W. e.a., 
Het Erfgoed van de gemeente Meppel, Assen 2005>
<www.oudmeppel.nl>
<www.wegenwiki.nl_(Nederland)>
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Luchtfoto van Ezinge en 
Blankenstein. Op de voor-
grond de Reest en in het 
midden de spoorweg. De 
woonwijk in Ezinge is al ge-
bouwd. Er is nog geen sprake 
van een bedrijventerrein in 
Blankenstein, 1970 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Uitsnede uit de plankaart van 
Monsma, 1928. ter plaatse 
van Blankenstein was een 
woonbuurt gepland die nooit 
gerealiseerd is. Ter plaatse 
van Ezinge is uiteindelijk een 
woonbuurt gerealiseerd met 
een andere planuitleg <ar-
chief gemeente Meppel>

◄ 

►
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Deelgebied Ezinge

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

De woonwijk en sportpark Ezinge danken hun naam aan het boerderijcomplex 
Eesinge dat nu ten oosten van de A32 gelegen is, en dat als Evesingehus als 
een van de originele stichtingserven van Meppel bekend staat. Bij de realisatie 
van het gebied Ezinge is het grootste deel van het terrein opgehoogd en uitge-
vlakt waardoor er van het oorspronkelijke landschap niets of nauwelijks meer 
iets bewaard is gebleven. 
Ezinge valt onder te verdelen in drie deelgebieden die ruimtelijk gezien sterk 
van elkaar verschillen: de woonbuurt Ezinge, het sportpark Ezinge en de (voor-
malige) bedrijfspercelen langs de spoorlijn in het zuidwestelijk deel van het 
gebied.  De woonbuurt Ezinge wordt op dit moment vooral gekenmerkt door de 
aanwezigheid van eenvoudige eengezinswoningen in seriematige woningbouw 
uit de jaren ’40 en ’50, in baksteenarchitectuur en voorzien van kappen.

aangelegd aansluitend op de Hoogeveense Vaart ten 
behoeve van de overslag van goederen uit het schip 
in de trein. Een brug in de Hoogeveense weg bij de 
toegang tot de haven was hiervan het gevolg. De ha-
ven is tot haar demping kort na de Tweede Wereld-
oorlog in functie geweest.
•	 In 1928 werd het Uitbreidingsplan Meppel van 
stadsarchitect Monsma aangenomen, waarvan o.a. 
de wijk Ezinge ten oosten van het station en een 
woningbouwlocatie ter plaatse van Blankenstein on-
derdeel uitmaakten. Van bebouwing bij Blankenstein 
kwam het niet. Pas kort voor de Tweede Wereldoor-
log werd begonnen met de bouw van de wijk Ezinge, 
niet volgens een opzet zoals weergegeven in het plan 
Monsma, maar volgens een gewijzigd stedenbouw-
kundig plan. In 1943 werd het Uitbreidingsplan “1943 
Zwart” vastgesteld, die nieuwbouw op het Vledder en 
Ezinge betrof. Het verleggen van de gemeentegrens 
bij Haveltermade in 1942 zorgde er echter voor dat 
het gemeentebestuur uiteindelijk meer heil zag in 
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Luchtfoto Ezingerbuurt, 
1977. Goed zichtbaar is te-
vens de bedrijvenzone langs 
het spoor en het sportpark 
Ezinge. Linksonder bij het 
viaduct van de Bekinkbaan 
bevindt zich de driehoekige 
locatie van de voormalige 
Spoorhaven <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄ •	 Behalve de Hoogeveenseweg was er aan het be-
gin van de 19de eeuw in dit gebied ten zuiden van 
de Hoogeveense Vaart en ten noorden van de Reest 
nóg een weg aanwezig. Haaks op, en ten zuiden van 
de Hoogeveenseweg bevond zich een onverharde 
weg, ongeveer ter plaatse van de huidige Ezinger-
weg, naar een ter plaatse van het huidige sportpark 
Ezinge gelegen boerderijcomplex, dat rond 1860 ge-
bouwd was, en dat later als accommodatie in sport-
park Ezinge opgenomen is. Vanaf deze boerderij liep 
een weg naar het boerderijcomplex Eesinge, dat nu 
gelegen is aan de oostzijde van de A32. Deze zo-
genaamde 1e Eesingersteeg maakte van oorsprong 
onderdeel uit van een kerkepad van Eesinge naar 
Meppel, richting de huidige Emmastraat, maar met 
de aanleg van de spoorlijn en de aanleg van Rijksweg 
32 werd deze wegstructuur nutteloos en verdween. 
•	 De aanleg van het station en de spoorbaan 
vormde de eerste aanzet tot grootschalige bedrijvig-
heid in het gebied. Kort na 1900 werd de Spoorhaven 
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een uitbreiding aan de noordrand van de gemeente, 
daar waar meer grond was en geen spoorbaanbarriè-
re. De wijk Ezinge werd hierdoor uiteindelijk een stuk 
kleiner dan in eerste instantie de bedoeling was. Na 
de oorlog zijn eind jaren ’40, begin jaren ’50 alleen 
de huizen aan de Resedastraat toegevoegd door de 
Meppeler Woningstichting, alsmede een aantal vrij-
staande woningen  - meest twee-onder-een-kappers 
– aan de Hoogeveenseweg.
•	 Aan het einde van het jaar 1937 startte de zoek-
tocht naar een alternatieve locatie voor een gemeen-
telijk	sportpark.	In	dat	jaar	werd	definitief	afgezien	
van de realisatie van een sportpark in het Noorden 
van de gemeente, op de locatie van de huidige Jeru-
zalembuurt. Na de oorlog ontstond er grotere haast 
door het feit dat er op de Bult – waar voetbalver-
eniging Alcides trainde – geen plaats meer was voor 
sportactiviteiten omdat het gebied daar omgevormd 
werd tot bedrijvenlocatie. Al snel richte de blik zich 
op een terrein dat reeds opgehoogd was voor toe-
komstige woningbouw, en dat zich bevond tussen de 
Rijksweg 31 (de weg is in de jaren ‘60 hernoemd als 
Rijksweg 32, de latere A32) en het al gerealiseerde 
deel van de Ezingebuurt. In 1946 presenteerde de 
directeur Gemeentewerken een sportparkplanschets 
op deze bouwlocatie. Hij deed dit op aanvraag van 
het college van B&W maar zeer tegen zijn zin omdat 
hij dit vernietiging van kapitaal vond. Een sportpark 
had immers zonder ophoging van grond gerealiseerd 
kunnen worden, en hij had mede daarom een sterke 
voorkeur voor zuidelijke plaatsing tussen het reeds 
gerealiseerde deel van Ezinge en de Reest. Het col-
lege vroeg hierop datzelfde jaar nog advies van ste-
denbouwkundig adviseur ir. Dick Roosenburg, die 
nadrukkelijk opteerde voor realisatie in het noord-
oosten. Hierop kwam de directeur Gemeentewerken 
in 1947 op eigen initiatief met een uitgebreid tegen-

plan. In dit plan bevond het gehele sportpark zich 
in het zuiden van het gebied. Het plan haalde het 
niet bij het college. Men bleef bij de uitgangspun-
ten van Roosenburg. In de gemeenteraad werden 
kritische vragen gesteld, en in 1949 volgde een ver-
volgplan van de tuin- en landschapsarchitect Geke 
R. Hollema. Hierop besloot  een speciaal ingestelde 
raadscommissie voor het sportpark dat de goede ele-
menten uit de plannen van Roosenburg en Hollema 
gecombineerd moesten worden, wat in grote lijnen 
neerkwam op een plaatsing in het noorden achter 
een bebouwingsrand aan de Hoogeveenseweg, op 
het terrein met opgespoten grond, en een schuine 
plaatsing van de grote sportvelden gecombineerd 
met orthogonaal geplaatste kleinere sportvelden. 
Men besloot het plan in verband met risicospreiding 
gefaseerd uit te voeren. Gemeentewerken werkte het 
plan uit; de Heidemij verzorgde de uitvoering, mede 
ondersteund met DUW-gelden en inzet van werklo-
zen, en begin jaren ’50 werd het plan gerealiseerd. 
Uiteindelijk vonden nog verschillende uitbreidingen 
plaats, in 1961-1962, gevolgd door een uitbreiding 
in de jaren ’70, waarmee ook het zuidelijk gebied, 
inclusief de daar gelegen boerderij, werd opgeslokt.
•	 Langs de spoorbaan ontstond geleidelijk een be-
drijvenzone. De aanleg hiervan startte in 1947 met 
de bouw van het pakhuis van de Nationale Coöpera-
tieve Kaasverkoopvereniging, later Nationale Coöpe-
ratieve Zuivelverkoopcentrale (NCZ). De Nederlandse 
Spoorwegen reageerde op dit initiatief en bepleitte in 
1948 dat in het bestemmingsplan een zone langs het 
rangeerterrein van het spoor aangehouden werd. Het 
college besloot uiteindelijk dit met wijzigingsplannen 
mogelijk te maken. In de periode van de jaren ’50, 
’60 en ’70 groeide de zone geleidelijk uit. De NCZ 
(later Coberco – NCZ) breidde hier aanzienlijk uit. 
Na 2007 werden de gebouwen van de NCZ gesloopt.   
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Het tegenplan van de direc-
teur Gemeentewerken, 1947 
<archief gemeente Meppel, 
dossier 3590>

Plan van het sportpark, 1956
<archief gemeente Meppel, 
dossier 3590>

Perspectief van het tegenplan 
van de directeur Gemeen-
tewerken, 1947 <archief 
gemeente Meppel, dossier 
3590>

◄ ◄ 

◄

◄
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•	 In 1976 hief de aanleg van het autoviaduct van 
de Ir. C.F. Bekinkbaan de barrièrewerking van de 
spoorbaan in de route van de Hoogeveenseweg op, 
en maakte een directe koppeling met de binnenstad 
mogelijk. De Ezingerweg werd hierbij afgesneden 
van de Hoogeveenseweg. Niet lang daarna werd de 
Ambachtsweg aangelegd als ontsluitingsroute voor 
het bedrijventerrein langs het spoor, waardoor de 
Ezingerbuurt minder verkeersoverlast ondervond. 
De Resedastraat en de Ambachtsweg zijn vanaf de 
aanleg van de Bekinkbaan de enige hoofdontslui-
tingsroutes van het zuidelijk gebiedsdeel geworden. 
In het verlengde van de aanleg van de Bekinkbaan 
werd uiteindelijk door de gemeente grond verworven  
aan de oostzijde van het spoor, o.a. van een farma-
ceutische fabriek die daar aan de Hoogeveenseweg 
gevestigd was. In de periode 1988 - 1989 werd hier 
in de directe nabijheid van het viaduct een apparte-
mentencomplex gerealiseerd.
•	 Eind jaren ’70 vond de sloop plaats van zes 
woonblokken tussen de Tulpen- en de Papaverstraat 
(totaal 35 woningen). Hiermee ontstond door vergro-
ting van het bestaande plantsoen een centrale groe-
ne ruimte in de Ezingerbuurt. 
•	 In 2008 werd een stedenbouwkundige visie voor 
het gebied Ezinge gepresenteerd. Deze richtte zich 
op de inpassing (of eigenlijk afronding) van de be-
staande Ezingerbuurt, de ontwikkeling van een nieu-
we sporthal en een scholencluster voor circa 3500 
leerlingen van verschillende onderwijsinstellingen, 
direct ten zuidoosten van het station. Ook de her-
structurering van het sportcomplex en de aanleg van 
een langzaam verkeers- en calamiteitenroute over de 
Reest was hierin begrepen. Onderdeel van de plan-
nen vormde het rechttrekken van de Ambachtsweg 
vanaf (ongeveer) de Leliestraat tot de noordgrens 
van de voetbalvelden in het zuidelijke deel van het 
gebied. 

Bronnen
<Archief gemeente Meppel, dossier 701, 784, 785, 
883, 3606, 3590, 3593, 3598, 3606, 6764, 6726>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., De Cultuurhistorie van de 
stadsrandzone Meppel-Reestdal, Drents Plateau, As-
sen, 2009>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., Geschiedenis van Meppel, 
Boom Meppel 1991>
<Imoss, Stedenbouwkundige visie Ezinge, Zwolle 
2008>
<MIP-inventarisatie Meppel>
<Stichting Drents Plateau, Gerding, dr. M.A.W. e.a., 
Het Erfgoed van de gemeente Meppel, Assen 2005>
<Lubberink, J., Herinneringen aan de boerderij op 
Eezinge, kwartaalblad Oud Meppel 2008, 30-4, blz 
8 - 13>
<www.oudmeppel.nl>

Speeltuin Oostend aan de 
Papaverstraat - Anjelierstraat 
- Tulpenstraat - Leliestraat 
in de Ezingerbuurt, 1962 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

Het gebied Ezinge is via de Ambachtsweg te berei-
ken vanaf de Hoogeveenseweg, die oost-west door 
het gebied loopt en een van de belangrijkste ontslui-
tingswegen is, ook voor de binnenstad van Meppel. 
De woonbuurt, die ontstaan is in de jaren ’40 en ’50 
van de vorige eeuw, wordt gekenmerkt door een cen-
traal – in de jaren ’70 vergroot- plantsoen met hierop 
een van oorsprong aangelegde kinderspeelplaats en 
bebouwing rondom. Aan het plantsoen bevindt zich 
een woonzorgcomplex, op de locatie van het gesloop-
te gebouw van de Mackayschool. Deze  school voor 
buitengewoon lager onderwijs is overigens  in 1974 
verhuisd; het gebouw kreeg hierna andere functies. 
Aan de randen van de buurt bevinden zich kortere 
blokjes (van drie of vier woningen), en aan de Hoo-
geveensche Vaart chiquere bebouwing van individu-
ele woningen en twee-onder-een-kappers. De wonin-
gen hebben een hoogte van één à twee bouwlagen 
en zijn grotendeels voorzien van een langskap met 
zadeldak of soms schilddaken, en zijn georiënteerd 
op de rechte straten die door de wijk lopen. In het 
noordwesten van de wijk bevindt zich in de nabijheid 
van de Bekinkbaan het appartementencomplex de 
Meeuwenborgh uit 1989, die qua uiterlijk en schaal 
meer past bij de bebouwing aan de westzijde van de 
spoorbaan in de nabijheid van de Bekinkbaan. Direct 
ten westen de Meeuwenborgh bevindt zich aan de 
overzijde van de Ezingerweg op de locatie waar zich 
ooit de spoorhaven bevond een nu lege locatie. Hier 
bevonden zich in de tweede helft van de 20ste eeuw  
gebouwen van een olie- en kolenhandel.

Het grootste gedeelte van het deelgebied Ezinge 
bestaat uit het sportpark. Het park wordt van de 
woonbuurt gescheiden door de Ambachtsweg die 
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Het nieuwbouwcomplex ter 
plaatse van de locatie van 
de gesloopte Mackayschool 
<Flexus AWC>

◄ ◄

◄ ◄

wordt begeleid door een brede groenstrook. Op het 
sportpark zijn een atletiekbaan en buitensportvelden 
aanwezig. Op een aantal locaties verspreid over het 
sportpark komt bebouwing voor, waaronder een his-
torische boerderij die als zodanig niet meer in ge-
bruik is. Het gehele sportpark wordt omzoomd door 
groenstroken, waarin opgaand groen aanwezig is. 
Langs de A32 is sprake van een brede groenstrook. 
Ook langs de cultuurhistorisch waardevolle Reest is 
een brede groenstrook aanwezig.  

Ten westen van de woonbuurt Ezinge ligt de spoor-
lijn. Ter hoogte van de buurt bevindt zich het station, 
met aan de zijde van Ezinge een parkeerplaats en 
een	onbewaakte	fietsenstalling.	Het	station	is	bereik-
baar door middel van een voetgangerstunnel.
Ten zuiden van de woonbuurt bevinden zich langs de 
spoorbaan een aantal grootschalige bedrijfspercelen. 
Een aantal van deze bedrijfspercelen is in de loop der 
jaren in onbruik geraakt.

Ezingerweg 48 -50, 2004 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄ 

Luchtfoto van sportpark 
Ezinge en rijksweg A32, 2004 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄

Woningen aan de Reseda-
straat <Flexus AWC>
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Deelgebied Blankenstein

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

langs de noordzijde van de Hoogeveense Vaart ook 
een weg in het verlengde van de Gasgracht, richting 
Rumptiger brug (de brug bij de Oosterboer over de 
Hoogeveense Vaart). Deze weg raakte aan de west-
zijde in de eerste helft van de 20ste eeuw bebouwd 
met particuliere woningbouw. Hier kwam tevens op 
de locatie van een oudere timmerfabriek de fabriek 
van Brocachemie tot ontwikkeling, die tot in de jaren 
’90 op deze locatie gevestigd was. 
•	 Het gebied Blankenstein werd voor het eerst 
onderdeel van ruimtelijke planning met de vaststel-
ling van het Uitbreidingsplan Monsma in 1928. Op 
de locatie was een woonwijk gepland. Deze is nooit 
gerealiseerd.
•	 In het jaar 1968 startte de stedenbouwkundig 
adviseur van de gemeente de heer Luyt met zijn stu-
die naar de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een 
nieuwe woonwijk in de Oosterboer. Hierbij diende 
zich de vraag aan hoe deze wijk te ontsluiten. De 
snelweg en de spoorbaan moesten als barrière tus-

Het gebied Blankenstein dankt zijn naam aan de boerderij Blankenstein, 
waarvan het erf al genoemd werd in een grondschatting en opmeting van op-
stallen uit 1753. In het noordelijk deel van het gebied, rond de Blankenstein-
weg, is de oorspronkelijke kavelverdeling nog goed afleesbaar. 
Ruimtelijk gezien bestaat Blankenstein uit vier verschillende deelgebieden: 
het bedrijvenpark Blankenstein, de bebouwing aan de Gasgracht, de wonin-
gen en volkstuinen aan de Blankensteinweg en ten vierde de grootschalige 
infrastructuur van het spoor en de A32. 
Het bedrijvenpark Blankenstein is een bedrijvenpark uit de periode rond de 
millenniumwisseling, waarin de ruimtelijke kwaliteit van vestigingslocaties 
geleidelijk aan belang begon te winnen. In Blankenstein heeft dit niet zijn 
vertaling gevonden in de sturing op architectonische kwaliteit van de bebou-
wing of een set van regels voor de erfinrichting, maar in de riante toepassing 
van groen en water in het openbaar gebied.

G
E
B

IE
D

 A
2

 
D

e
e
lg

e
b

ie
d

 B
la

n
k
e
n

s
te

in

Luchtfoto met op de voor-
grond een gedeelte van 
de wijk Ezinge, daarboven 
Blankenstein in aanleg, 1990. 
Links op de voorgrond de 
woningen aan de Gasgracht 
met hiernaast de fabriek van 
Brocachemie. Ten noorden 
hiervan het boerderijcomplex 
dat zich oorspronkeiijk aan 
de rand van de Vledderlan-
den bevond. Helemaal in 
het noorden bevindt zich de 
Blankensteinweg <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄ •	 Aan het begin van de 19de eeuw waren in het 
gebied twee wegen aanwezig (zie de kaartuitsnedes 
tien pagina’s voor deze pagina ten behoeve van een 
overzicht). In het noorden bevond zich de Blanken-
steinweg, genoemd naar de daar gelegen boerderij 
Blankenstein. Deze weg die ook wel Zwarte Wegje 
genoemd werd, was een onverharde zijweg van de 
weg van Meppel naar Ruinerwold, en leidde uitein-
delijk oostwaarts richting het historische boerderij-
complex het Slot in de Oosterboer. Ten zuiden van de 
Blankensteinweg bevond zich aan de oostzijde van 
het gebied een onverharde weg die aansloot op een 
zijweg van de Ruinerwoldseweg aan de overzijde van 
het spoor die nu Allee genoemd wordt, en die leidde 
naar een nu niet meer bestaand boerderijcomplex, 
aan de rand van de Vledderlanden. De Vledderlanden 
werden in de jaren ‘60 van de 19de eeuw doorsne-
den door de nieuwe spoorlijn naar Heerenveen; kort 
hierop volgde de spoorlijn naar Groningen.
•	 Aan het begin van de 20ste eeuw bevond zich 
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sen de stad en de nieuwe wijk geslecht worden. Ook 
diende zich de vraag aan hoe de op/afritten van de 
snelweg ter plaatse van Blankenstein te verwezenlij-
ken. Luyt maakte in samenwerking met de verkeers-
kundige Goudappel een schets waarbij een tunnel 
onder de spoorbaan geprojecteerd werd in het ver-
lengde van de (te dempen) Heerengracht, waarmee 
zowel Blankenstein, de Hoogeveenseweg en Ooster-
boer (met een doorgang onder het viaduct van de 
snelweg door) verbonden werden met de binnen-
stad. Het gebied Blankenstein werd hierbij niet als 
stadspark ingericht (een visie die het college eerst 
koesterde), maar als bedrijventerrein. De Provinciale 
Planologische Commissie reageerde negatief, en de 
plannen verdwenen uiteindelijk van tafel. De keuze 
om ter plaatse van Blankenstein een bedrijventerrein 
te realiseren bleven niettemin overeind. 
•	 Met de realisatie van de Ir. C.F. Bekinkbaan 
(1976) werd de autoverbinding tussen de Ooster-
boer, de snelweg en de binnenstad opgelost. De twee 
historische doorgaande wegen in het gebied Blanken-
stein werden omgezet naar langzaam verkeerroutes 
richting de nieuwe wijk. De oude Blankensteinweg 
werd	 van	 een	 viaduct	 voor	 (brom)fietsers	 over	 de	
A32	voorzien.	Het	fietspad	langs	de	Gasgracht	kreeg	
uiteindelijk	 een	fietstunnel	 onder	 de	 spoorbaan	die	
uitkomt ter hoogte van het Vledder. 
•	 Het bedrijventerrein Blankenstein en de af/oprit 
aan de westzijde van de snelweg kwam in de jaren 
’90 van de 20ste eeuw tot ontwikkeling. Blankenstein 
werd een hoogwaardig bedrijventerrein in navol-
ging van het “Voorontwerp Streekplan Drenthe” van 
1988, waarin de vier streekcentra, waaronder Mep-
pel, werden verzocht één of meerdere locaties aan te 
wijzen voor bedrijvigheid in het kader van de werk-
gelegenheidsbevordering. Naast hoogwaardige kan-
toorlocaties heeft de gemeente hier de mogelijkheid 
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Luchtfoto Ezinge en Blan-
kenstein, daarachter het 
centrum van Meppel, 1925 
- 1967 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Tekening uit 1968 met de 
oplossing van Luyt en Goud-
appel <archief gemeente 
Meppel, dossier 810>

◄ 

►

voor grootschalige detailhandelsvestiging gecreëerd. 
De boerderij in het gebied Blankenstein, die op de 
Franse	Topografische	kaart	van	1811	nog	heel	mooi	
te zien is en die in het verlengde van de Allee gele-
gen was, is hierbij verdwenen.  Ook de vestiging van 
Brocachemie aan de Verlengde Gasgracht verdween. 
De kruising A32 en Hoogeveenseweg N851 is sinds 
enkele jaren gemarkeerd met het opvallende gebouw 
van “Woonconcept” aan de noordzijde van de Hoo-
geveensche Vaart. 

Bronnen
<Archief gemeente Meppel, dossier 810>
<Poortman, J., Geschiedenis van de Oosterboer, 
Boom Meppel, 1978>
<www.oudmeppel.nl>



120 Flexus AWC 



4

121Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel G
E
B

IE
D

 A
2

 
D

e
e
lg

e
b

ie
d

 B
la

n
k
e
n

s
te

in

Het bedrijvenpark Blankenstein heeft een steden-
bouwkundige structuur die voornamelijk bepaald 
wordt door de ontsluitingswegen. Direct vanaf de af-
slag van de Rijksweg A32 loopt de weg Blankenstein 
het bedrijvenpark op. De weg ontsluit het bedrijven-
park door middel van een aantal lussen. Nagenoeg 
alle bebouwing is op deze weg georiënteerd. De be-
bouwing bestaat uit verschillende grote bedrijfspan-
den die in de eerste jaren van de eenentwintigste 
eeuw zijn gebouwd (autogarages, woonwinkels en 
kantoorpanden). Er bestaat een grote variatie in 
maat en schaal van de bebouwing: naast grote (be-
drijfs) hallen komen er ook kleinere kantoor- en de-
tailhandelsvestigingen voor. De hoogte van de pan-
den varieert.

Centraal in het plangebied bevindt zich een grote 
busgarage en cluster van autobedrijven met show-
rooms. Langs de Hoogeveense Vaart is een clustering 
van kantoren aanwezig. Deze kantoren bepalen de 
uitstraling van het bedrijvenpark aan één van de be-
langrijkste ontsluitingswegen van Meppel. Ook langs 
de snelweg is een kantorenzone gesitueerd. Hierdoor 
worden de grote doosvormige bedrijfsloodsen, die 
zich meer centraal op het bedrijvenpark bevinden, 
afgeschermd.

De kleinschalige woonbebouwing aan de Gasgracht 
is uit de eerste helft van de 20ste eeuw. De direct 
naast elkaar gesitueerde bebouwing is hier gericht 
op de weg. De situatie aan de Gasgracht is nu aty-
pisch maar was ooit vanzelfsprekend door de kop-
peling aan de Gasgracht ten westen van de spoor-
baan. Deze koppeling is heden ten dage verdwenen, 
waardoor de rij bebouwing op deze locatie niet meer 
vanzelfsprekend oogt. 

De Blankensteinweg is een veel oudere weg dan die 
langs de Gasgracht, en vormde de oorspronkelijke 
verbinding tussen de locatie Regteren en de hoeve 
Het Slot in de Oosterboer. Het is nu voornamelijk 
een	fietspad	 tussen	Oosterboer	en	de	Commissaris	
de Vos van Steenwijklaan. Hier bevindt zich nog een 
historische boerderij, zijn meerdere vrijstaande hui-
zen aanwezig alsmede volkstuincomplexen. De weg 
is	halverwege	onderbroken	door	een	fietstunnel	on-
der de spoorbaan Meppel – Groningen. De weg heeft 
een sterk landelijk karakter wat ondersteund wordt 
door de aanwezigheid van het groen van het naast-
gelegen Meppeler Wandelbos. De directe aansluiting 
van het bedrijventerrein zonder een groene coulisse 
doet echter aanzienlijk afbreuk aan het karakter van 
de weg. 

Luchtfoto van bedrijventer-
rein Blankenstein gezien van 
af de oostzijde, 2012 
<Foto © Adriaan Holsappel>

◄ 

Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving
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Blankensteinweg 40, 2004 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Blankensteinweg 44, 2004 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄

◄

Cultuurhistorische waardering gebied A2

Cultuurhistorische waarden  
van het gebied

Fysieke waarden

Ezinge:
• De woonbuurt Ezinge en de bebouwing 
aan de Hoogeveenseweg kent gemiddelde 
cultuurhistorische waarden. Waardevol is 
de ruimtelijke aansluiting van het gebied 
op de Reest.

• Het historische bouwvolume van de 
boerderij die nog op het Ezinger sportpark 
aanwezig is kon tijdens het onderzoek niet 
opgenomen worden; hier zijn mogelijk cul-
tuurhistorische waarden aanwezig.

Blankenstein:
• De afleesbaarheid van de Blankenstein-
weg als historische agrarische route: een 
smal wegprofiel met ruime doorzichten, 
in aantal beperkte en kleinschalige - vaak 
historische - bebouwing en schuren be-
staande uit metselwerk met kap, op ruime 
erven met ruime groene voorgebieden, ka-
vel scheidende sloten, moestuinen, groene 
hagen en bomen.

• Het historische boerderijvolume ‘Blan-
kenstein’ aan de Blankensteinweg en en-
kele andere aan de weg staande karakte-
ristieke panden c.q. schuren.

• Het waardevolle erf op Blankensteinweg 
44 (bron: Erfgoed van Meppel).

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering
Het gebied Ezinge Blankenstein is op onder-
delen (het bedrijventerrein Blankenstein) 
van te recente datum (na 1985) waardoor 
een cultuurhistorische waardering van het 
geheel eigenlijk niet aan de orde is. Wel 
kunnen onderdelen en deelgebieden die 
ouder zijn dan 1985 worden beoordeeld. 
De cultuurhistorische waarden van het 
deelgebied Ezinge is gemiddeld, waarbij 
het daar gevestigde bedrijventerrein een 
basiswaarde heeft. De Reest en de Blan-
kensteinweg worden hoger gewaardeerd. 
Deze hebben respectievelijk een top- en 
een hoge kwaliteit.  

Waardering op aspecten
Historisch-maatschappelijke waarden: 
Het gebied heeft als geheel een gemid-
delde historisch-maatschappelijke waar-
de. De Ezingerbuurt en de bebouwing aan 
de Hoogeveenseweg representeert geen 
bijzondere voor Meppel belangwekkende 
maatschappelijke, economische, politieke 
of stedenbouwkundige ontwikkeling, maar 
illustreert wel hoe er gedacht werd over 
huisvesting van de kleine middenstand tij-
dens de jaren ´40 en ´50 van de 20 ste 
eeuw. Ook het sportpark heeft ook geen 
boven zichzelf uitstijgende rol gespeeld in 
de geschiedenis van de stad. Het bedrijven-
terrein Blankenstein is van te recente da-
tum om deze cultuurhistorisch te kunnen 
waarderen. De Blankensteinweg heeft een 
hoge historisch-maatschappelijke waarde 
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als historische uitvalsweg vanaf de Ruiner-
woldseweg richting de boerderijen in de 
Oosterboer.

Historisch-stedenbouwkundige waarden:
De historisch-stedenbouwkundige waarde 
van het gebied is basis voor wat betreft het 
sportpark Ezinge en de industriezone langs 
het spoor. De Ezingerbuurt en de bebouwing 
aan de Hoogeveenseweg heeft een gemid-
delde waarde. Er zijn weinig bijzondere ste-
denbouwkundige figuren en de afstemming 
tussen architectuur en stedenbouw is hier 
minimaal. Wel is er sprake van een ruime 
opzet en een hoge architectonische cohe-
rentie. Dit is een belangrijke stedenbouw-
kundige kwaliteit. Er is tevens enigszins 
sprake van ensemblekwaliteiten, met soms 
identieke tegenoverliggende straatwanden 
danwel sterk gelijkende architectuur. Het 
bedrijventerrein Blankenstein is van te re-
cente datum om deze cultuurhistorisch te 
kunnen waarderen. De Blankensteinweg 
heeft een hoge historisch-stedenbouwkun-
dige waarde. De weg heeft een grote mate 
van ruimtelijke coherentie en kwaliteit.

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden in 
de Ezingerbuurt en de bebouwing aan de 
Hoogeveenseweg zijn gemiddeld. De ar-
chitectuur is typisch voor de periode ’40 – 
’50 en is over het algemeen eenvoudig en 
sober ontworpen. De architectuur is – met 
uitzondering van hier en daar toegepaste 
renovatiedetails - in grote lijnen nog opval-
lend gaaf.
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Aanbevelingen

Voor de beleidsuitgangspunten voor dit ge-
bied in algemene zin: zie hoofdstuk 2, para-
graaf 2.1 en 2.2. 
Voor de standaard-aanbevelingen voor 
deelgebieden/specifieke structuren: zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 en 2.4 en het 
uitvoeringsdocument in bijlage 2 dat te vin-
den is na hoofdstuk 3.  
Voor specifieke, aanvullende aanbevelin-
gen wordt verwezen naar hoofdstuk 2, pa-
ragraaf 2.4.

Het bedrijventerrein Blankenstein is van te 
recente datum om deze cultuurhistorisch 
te kunnen waarderen. De Blankensteinweg 
kent slechts bij een beperkt aantal gebou-
wen hoge historisch-architectonische kwa-
liteiten.

Gaafheid: 
De buurt is als geheel op stedenbouwkun-
dig niveau betrekkelijk gaaf gebleven, met 
uitzondering van de sloop van woningen 
in het hart van de wijk. Deze ingreep heeft 
echter een grotere stedenbouwkundige 
kwaliteit aan de wijk toegevoegd. De Blan-
kensteinweg is wel in de loop der tijd sterk 
gewijzigd door de infrastructuuringrepen 
en de toevoeging van nieuwe bebouwing.

Zeldzaamheid: 
De Blankensteinweg is in zijn hoedanigheid 
als agrarische uitvalsweg op zichzelf niet 
zeldzaam, maar is wel het oudste histo-
risch-ruimtelijke relict uit deze omgeving. 
Noch de Ezingerbuurt en de bebouwing aan 
de Hoogeveenseweg, noch het sportpark 
zijn zeldzaam te noemen.
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A3 Haveltermade

Haveltermade is een typische wederopbouwwijk die tussen 1955 en 1969 ge-
realiseerd is, en de eerste én de meest kenmerkende wederopbouwwijk van 
Meppel. De wijk bestaat voor een zeer groot deel uit woningbouw in de soci-
ale huursector in laag- en gestapelde middelhoogbouw. Hierbij is sprake van 
een combinatie van meerdere stedenbouwkundige principes die kenmerkend 
waren voor de wederopbouwperiode gedurende de tweede helft van de  jaren 
’40, de jaren ’50 en jaren ’60.

De voormalige Oude Vaart scheidt de wijk in een westelijk en een oostelijk 
deel. Het westelijk deel van de wijk, tot stand gekomen binnen het bestem-
mingsplan Oude Vaart ligt ten oosten en ten noorden van het gelijknamige 
bedrijventerrein, en bestaat uit twee deelgebieden die in grote lijnen geschei-
den worden door de Talmastraat. Het oostelijk deel van de wijk bestaat uit 
drie deelgebieden: het noord-zuidgerichte wijkdeel rondom het Troelstraplein 
met een concentratie van voorzieningen, de scholenstrook ten zuiden van de 
Goeman Borgesiussingel, en tenslotte het buurtje Tweeloo dat gerealiseerd is 
op de plek van het in de jaren ’70 afgebroken gelijknamige buurtschap. Ten 
zuiden van de wijk vormt de rechtgetrokken Wold Aa een duidelijke begren-
zing. Ten noorden van de wijk bevindt zich het wijkpark het Noorderpark dat 
een buffer vormt langs de nabije provinciale weg N375.

waterstructuren, niet meer afleesbaar is. 
• Het gebied Haveltermade maakte historisch ge-
zien geen onderdeel uit van het grondgebied van de 
gemeente Meppel, maar werd in 1942 van de ge-
meentes Havelte en Ruinerwold naar Meppel overge-
heveld. De gemeente Meppel wilde na de oorlog snel 
starten met de bouw in verband met nijpend ruim-
tegebrek en startte al tijdens de oorlog met de plan-
vorming. Hiernaast werd er in die tijd onderhandeld 
met de gemeente Staphorst over de overdracht van 
grond van deze gemeente naar Meppel ten behoeve 
van een toekomstige uitbreiding in het zuiden. 

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit
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• Haveltermade is ontwikkeld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de directe jaren hierna. Het gebied 
had oorspronkelijk een agrarische invulling met wei-
landen (made=hooi), en was doorsneden door de 
Oude Vaart en Ruinerwoldse Aa. Het gebied werd 
verruilkaveld bij de ruilverkaveling ‘Haveltermade’ 
die plaatsvond in de periode 1929 – 1931, de oud-
ste ruilverkaveling van Drenthe. Het gebied is in de 
tweede helft van de jaren ´40 ten behoeve van het 
bouwrijp maken opgehoogd, waarmee de landschap-
pelijke structuur, met uitzondering van de ligging (in 
afwijkende vorm) van de oorspronkelijke historische 
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• Al in 1943 maakte de stedenbouwkundig advi-
seur van de gemeente Meppel, ir. D. Roosenburg van 
het architectenbureau Roosenburg, Verhave en Luyt 
een schetsplan voor het gebied. In 1946 kreeg hij 
van B&W het dringende verzoek vaart te maken met 
het uitbreidingsplan aan de Noordzijde. In 1947 lag 

het ‘Noorderplan’ er, dat voorzag in 600 woningen. 
Onderdeel hiervan waren zowel de Jeruzalembuurt, 
als het huidige Haveltermade als het bedrijventerrein 
Oude Vaart (en woonbuurt Oude Vaart, nu veelal als 
Haveltermade West benoemd). 
• Alle haast ten spijt, liep Meppel in de hierop vol-
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Luchtfoto van Tweeloo en de 
wijk Haveltermade. Het scho-
lencomplex aan de Goeman 
Borgesiussingel links onder 
is hier in aanbouw, rechtson-
der het buurtschap Tweeloo, 
1956 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄ 

Het uitbreidingsplan uit 
1949. Op de tekening be-
vindt zich aan de onderzijde 
het gebied ‘Oude Vaart’ en 
aan de bovenzijde het gebied 
‘Haveltermade’. De Jeru-
zalembuurt is rechtsboven 
weergegeven.
Met name in het gebied 
‘Oude Vaart’ (Haveltermade 
West) is etagebouw gepland.
<archief gemeente Meppel, 
dossier 703>

►
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gende jaren ernstige vertraging op als gevolg van 
de bedenkingen van de provincie Drenthe tegen de 
basisprincipes van het plan. Die bedenkingen waren 
tweeërlei en betrokken zich op de planuitwerking en 
de locatiekeuze. Roosenburg had een modernistisch 
strokenbouwplan getekend met veel gestapelde wo-
ningen, en de consequente open stedenbouw met rij-
enwoningen, noch de gestapelde bouw werd passend 
gevonden voor Meppel. Roosenburg hechtte niette-
min aan zijn uitgangspunten, omdat in zijn optiek 
met gestapelde bouw en open stedenbouw ruimte 
in de wijk kon worden gecreëerd – een belangrijk 
stedenbouwkundig principe in die jaren –  en omdat 
naar zijn mening eengezinswoningen met kap niet de 
beste woonvorm zou zijn voor huishoudens met geen 
of weinig kinderen. De provincie kon zich met deze 
argumenten niet verenigen. Ook met de locatie van 
het bedrijventerrein Oude Vaart ging Gedeputeerde 
Staten niet akkoord. Men ging er van uit dat het plan 
voor Haveltermade niet door zou gaan, omdat men 
verwachtte dat er binnen afzienbare tijd grondgebied 
van de gemeente Staphorst in het zuiden bij Meppel 
gevoegd zou worden. De gemeente Meppel was niet 
gelukkig met deze zienswijze. Zij was op dat mo-
ment weliswaar al geruime tijd in onderhandeling 
met Staphorst over de overdracht van grond, maar 
wilde de slepende onderhandelingen met Staphorst 
niet afwachten en hechtte aan het oplossen van de 
nijpende woningnood in het noorden van haar grond-
gebied, daar waar in het hier en nu grond beschik-
baar was.
• In 1949 maakte Roosenburg een nieuw plan, 
dat evenwel nauw aansloot bij de vorige versie. Ook 
dit plan werd afgekeurd door Gedeputeerde Staten  
op basis van dezelfde argumenten en de gemeente 
ging vervolgens in beroep bij de Kroon. De voorbe-
reidingen voor bouw waren al getroffen toen in 1952 
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Troelstraplein, met plantsoen 
en speelvijver, waaraan de 
zogenaamde Vogeltjesflats 
zijn gelegen, 1960 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Haveltermade West in 
aanbouw, 1965 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Thorbecklaan met op de 
achtergrond de Kruiskerk, 
1965. De Nieuwe Kerk, 
tegenwoordig Kruiskerk ge-
naamd is een naoorlogse zaal 
uit 1958 (arch B.W. Plooy), 
en is provinciaal monument 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Talmastraat, 1965 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Het door architect Huig 
Maaskant ontworpen scho-
lencomplex (1954-1958) aan 
de Goeman Borgesiussingel, 
1959. Het scholencomplex 
is provinciaal monument 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Heinsiusstraat, 1965 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

◄ ◄

◄ 

◄ ◄

◄ 

◄ ◄

◄

de Kroon het gehele uitbreidingsplan verwierp omdat 
dit hoogste rechtscollege de wensen van Meppel tot 
het lenigen van de woningnood niet kon verenigen 
met de geringe woningdichtheid van het plan. 
• Roosenburg maakte hierop opnieuw een plan, 
nu met hogere dichtheden. De discussie met de pro-
vincie over de open stedenbouw bleef echter een 
achilleshiel, een verklaring waarom het uiteindelijke 
plan, zoals gerealiseerd, zoveel aan de koppen (half) 
dichtgezette open bouwblokken kent. Uiteindelijk 
keurde Gedeputeerde Staten het plan in 1954 goed. 
Ook de toen nog als zodanig benoemde ‘hoogbouw’ 
(4 hoog!) in het oostelijk deel van het plan was ak-
koord. Het westelijk deel  van het plan, Oude Vaart 
(bedrijventerrein en woonbuurt, dus ook inclusief 
Haveltermade West), werd in verband met het nog 
onzekere tracé van de om te leggen Hoogeveense 
Vaart, waarvan een van de tracévarianten Meppel 
noordelijk passeerde, niet goedgekeurd. Ten noor-
den van de dr. Schaapmanstraat werd er uiteindelijk 
nog een bebouwingsstrook aan Haveltermade Oost 
toegevoegd. Het  plan voor Haveltermade West/Oude 
Vaart zou in een latere fase nog sterk wijzigen. 
• In 1969 waren Haveltermade en Oude Vaart 
(woningbouwgedeelte Haveltermade West) met uit-
zondering van deelplan Tweeloo – in grote lijnen ge-
reed. Beide delen werden vrijwel geheel gebouwd 
door de Meppeler Woningbouw Vereniging, voor wat 
betreft het zuidelijk deel van Oude Vaart/Havelter-
made West in sterk gewijzigde vorm ten opzichte van 
de eerdere plannen, en voor wat betreft het noorde-
lijk deel van Oude Vaart/Haveltermade West met een 
meer geometrische, abstracte planuitleg dan de eer-
dere gerealiseerde delen van het plan. In zowel Ha-
veltermade Oost als West waren winkels gevestigd. 
In Oost bevonden deze zich aan het Troelstraplein. 
In  Haveltermade West aan de Heinsiusstraat. Daar 
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ondersteuning. Deze weigerde, omdat zij van mening 
was dat de nabijheid van de nieuwe scholen ‘het be-
koorlijke aspect van dit gehucht een zodanige wij-
ziging doen ondergaan dat de uitgave van aanzien-
lijke bedragen voor de restauratie van het gehucht 
niet verantwoord wordt geacht’. Het doek viel hierop 
voor Tweeloo in 1955. Op de plek van het verdwenen 
buurtschap werden pas 24 jaar later vrijstaande wo-
ningen gebouwd in een structuralistische planuitleg, 
volgens de normen van die tijd.  
• In de tweede helft van de jaren ’90 werden pro-
blemen zichtbaar in de wijk Haveltermade. Er werd 
een nieuw integraal bestemmingsplan opgesteld 
(2005) waarop de herstructurering in 2001 startte. 
Deze betreft de realisatie van een nieuw winkelge-
bied met een pleinruimte aan de Heinsiusstraat en 
diverse nieuwe vervangende woningbouwcomplexen 
gecombineerd met een  renovatie-aanpak van enkele 
complexen. Er wordt hierbij o.a. ingezet op meer ste-
denbouwkundige en architectonische diversiteit. 

Bronnen
<Archief gemeente Meppel, dossier 703, 792, 6724, 
6725>
<www.oudmeppel.nl>

was zelfs de eerste supermarkt van Meppel geopend. 
In de wijk bevonden zich in de nabijheid van de Wold 
Aa, en hiermee de binnenstad van Meppel, een aan-
tal schoolcomplexen, waarvan het meest opvallende 
aan de Goeman Borgesiussingel gelegen was.
• De noordelijke rand van het gebied was hiermee 
nog niet ingevuld. Ofschoon rond dezelfde tijd (1969-
1970) de provinciale weg ten noorden van Havelter-
made gereed kwam, werd pas zo’n tien jaar later het 
Noorderpark aangelegd. De aanleg hiervan liep ver-
traging op in verband met het verwijderen van het 
overbodig geworden klaverblad Tweeloo. Hierna kon 
de parkzone beter ingericht worden.
• Een heet hangijzer in de vroege planontwikke-
ling vormde het van oorsprong middeleeuwse buurt-
schap Tweeloo, in de uiterste zuidoosthoek van het 
gebied. Verschillende maatschappelijke organisaties 
drongen bij de gemeente aan op behoud van deze 
historische nederzetting met twaalf huizen, en ook 
de gemeenteraad vond dat behoud onderzocht moest 
worden. Voorstanders van behoud maakten zelfs een 
alternatief plan. De scholenstrook aan de Goeman 
Borgesiussingel die pal naast Tweeloo geprojecteerd 
was diende echter hoe dan ook te worden gereali-
seerd. De gemeente liet in 1954 een begroting ma-
ken van de restauratie en vroeg het rijk om financiële 
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De wijk is een combinatie van meerdere stedenbouw-
kundige principes die kenmerkend waren voor de we-
deropbouwperiode gedurende de tweede helft van de  
jaren ’40, de jaren ’50 en jaren ’60. Hierin werd de 
‘wijkgedachte’ gecombineerd met moderne monu-
mentaliteit en met modernistische ‘huiselijkheid’ op 
architectonisch niveau. 
De structuur van grote delen van de wijk sluit nauw 
aan bij de na de oorlog onder stedenbouwkundigen 
dominante ‘wijkgedachte’, waarin een doordachte hi-
erarchie werd voorgesteld van de in elkaar passende 
stedenbouwkundige bouwstenen ‘woning’, ‘buurt’, 
‘wijk’, ‘stadsdeel’ en ‘stad’. Het goed functioneren van 
de ene bouwsteen was van essentieel belang voor het 
functioneren van de bovenliggende. Doelstelling was 
om nieuwbouwwijken als een echte gemeenschap te 
laten werken en met het stedenbouwkundige ontwerp 
hier direct sturing aan te geven. Dit vertaalde zich 
op verschillende niveaus. Vaak was in de ontwerpen 
sprake van een centrale groene voorzieningenstrook 
in het hart van de wijk, waar winkels, scholen en ker-
ken (monumentaal) werden gegroepeerd of in een 
monumentale as werden gelegd. 
In Haveltermade is dit te zien aan de Troelstralaan, 
de Thorbeckelaan en Van Hallstraat, waar ook de ar-
chitectuur en de bomen de monumentaliteit van de 
ruimte onderstrepen.
Tevens werden woningen rondom gemeenschappelijke 
groene ruimtes gesitueerd die op een kleinschaliger 
niveau het gemeenschapsideaal moesten represente-
ren. De wijken werden op het grootste schaalniveau 
vaak afgescheiden van hun omgeving door middel van 
plantsoenen, parken, waterpartijen en groen vormge-
geven grootschalige verkeersstructuren. 

De riante hoeveelheid openbaar groen in de wijk 
houdt direct verband met de bovenstaande kernuit-

gangspunten van wederopbouw-stedenbouw. Dit is op 
drie schaalniveaus te vinden: op wijkniveau (Noorder-
park, Oude Vaart, Goeman Borgesiussingel), buurtni-
veau (Troelstraplein, Thorbeckelaan, Van Hallstraat) 
en op wooneenheidniveau (diverse gemeenschappe-
lijke binnentuinen). Door de schakeling van dit open-
baar groen op verschillende schaalniveaus ontstaan 
veel doorzichten met een ruimtelijk, riant groen to-
taalbeeld tot gevolg. Zo wordt bij halfopen bouwblok-
ken waar aan één zijde een bouwblok ontbreekt, de 
gemeenschappelijke binnentuin vaak gekoppeld aan 
de grotere groene ruimtes in de wijk. Speciale ver-
melding verdient de water- en groenstructuur, die in 
de wijk als geheel niet alleen toegepast is om verschil-
lende delen te scheiden, maar nadrukkelijk ook om te 
verbinden. De oorspronkelijke waterstructuren (Oude 
Vaart, Ruinerwoldse Aa, Wold Aa), omgevormd tot 
rechte singels of niet, inclusief de nieuwe waterstruc-
turen (Savornin Lohmanstraat – van Hallstraat) leg-
gen ruimtelijke relaties met de grotere groene ruimte 
van o.a. het Noorderpark.
In het westelijk deel van de wijk zijn de bomen in de 
gemeenschappelijke groengebieden consequent stra-
tegisch geplaatst, zoals bijvoorbeeld in de hoven van 
de Heinsiusstraat goed te zien is. Hiermee worden de 
ruimtelijke doorzichten en het groene beeld aanmer-
kelijk versterkt. Ook de gestaffelde plaatsing van de 
blokjes ten opzichte van de richting van de weg le-
vert hier ruimtelijke spanning en doorzichten op. In 
het oostelijk deel zijn de woonblokken en privétuinen 
meer lineair geordend en is meer sprake van een tra-
ditionele stedenbouwkundige opzet. 

De planuitleg van het wijkdeel rondom het Troelstrap-
lein is in grote lijnen opgezet vanuit de wijkgedachte, 
en vormt met zijn ruime doorzichten, groenstruc-
turen en functionele ordening een geslaagde verta-

Luchtfoto uit 1982 van een 
groot deel van de wijk Havel-
termade, gezien richting het 
westen. De Oude Vaart ligt 
centraal in de wijk en ver-
deelt deze in een oostelijk en 
westelijk deel (respectievelijk 
onder en boven op de foto).
Aan het Troelstraplein, links 
op de foto, staan nog de vijf 
Vogeltjesflats, waarvan de 
middelste drie in 2011 zijn 
vervangen door nieuwbouw. 
Rechts bevindt zich de 
Schaepmansingel met mid-
dels garageblokken dichtge-
zette halfopen bouwblokjes 
van rijenwoningen met 
gemeenschappelijke binnen-
tuinen <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄ 

Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving
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kleinste stedenbouwkundige schaalniveau. De woon-
eenheid kent een lange geschiedenis. Al in 1935 werd 
het begrip geïntroduceerd, maar het is met name in 
de wederopbouwperiode verder ontwikkeld, o.a. in 
de Rotterdamse wijk Pendrecht (1949). Hier werd 
de wooneenheid toegepast in een nagenoeg neutrale 
ruimtelijke structuur - een raster – waardoor de wijk 
niet nadrukkelijk in afzonderlijke woonbuurten werd 
onderverdeeld, maar deze haar samenhang ontleende 
aan een abstracte repetitie van gelijke of op elkaar va-
riërende wooneenheden. In dit deelgebied van Havel-
termade is vooral de bijzondere stedenbouwkundige 
figuur van de diagonale plaatsing van de verkeers-
structuur ten opzichte van de ruimtelijke structuur 
van de buurt zeer opvallend. Het openbaar groen in de 
diagonale plantsoentjes is hierbij nadrukkelijk mee-
ontworpen en vormt een compositorische eenheid met 
de aangrenzende woningblokjes. 

Het gebied ten noorden van de Schaepmansingel in 
Haveltermade Oost, dat eveneens in een latere fase 
ontworpen is, sluit hier min of meer bij aan. Ook hier 
is sprake van een zakelijker, meer abstracte vormge-
ving van het gebied. 

Zowel het scholengebied ten zuiden van de Goeman 
Borgesiussingel als het buurtje Tweeloo vormen een 
uitzondering op de voorgaande beschrijving van de 
wijk. Deze beide wijkdelen zijn in groen ingebedde, 
zelfstandig functionerende enclaves die weinig relatie 
hebben met de stedenbouwkundige uitgangspunten 
van de rest van de wijk. Het scholencomplex (provin-
ciaal monument) is een geslaagd driedimensionaal en 
sculpturaal vormgegeven geheel.

Op verschillende plaatsen in de wijk, onder andere aan  
het Troelstraplein, de Schaperstraat, de Heinsiusstraat 

ling van dit gedachtegoed. De Thorbeckelaan en Van 
Hallstraat, waar ook de architectuur en de bomen de 
monumentaliteit van de ruimte onderstrepen, kunnen 
beschouwd worden als verlengstuk van dit ruimtelijk 
principe.

Ook het zuidwestelijk deel van de wijk, rondom de 
Heinsiusstraat, draagt de sporen van deze gedachte. 
Dit is onder meer afleesbaar aan de kleine, groene 
woonpleintjes. Deze wijkdelen zijn geslaagd ‘modern 
monumentaal’, met hun geïntegreerd ontworpen ste-
denbouwkundige ruimtevorm, verkeersstructuren en 
openbaar groen. Hun opzet doet sterk denken aan de 
experimenten van o.a. de stedenbouwkundige Dudok 
in Den Haag, die met vrijstaande kerkgebouwen in 
groene assen, gestaffeld (schuin) geplaatste flatge-
bouwen langs hoofdontsluitingsroutes en repeterend 
ingerichte groene pleintjes ontworpen heeft. 
De architectuur van Haveltermade onderstreept met 
de toepassing van flauwhellende kappen en de deco-
ratieve detaillering van portiekentrees, vensterverde-
lingen, schoorstenen en dakoverstekken de ‘huiselijk-
heid’  van de stedenbouwkundige ruimten en van de 
woningblokken.  

Het deelgebied in het noordwesten van Haveltermade 
vormt op het voorgaande een uitzondering. De vorm-
geving van dit deel van de wijk lijkt – hoewel ruim 
geïnterpreteerd - aan te sluiten bij het principe van 
de ‘wooneenheid’. De ‘wooneenheid’ was een geome-
trische configuratie van bouwvolumes bestaande uit 
laagbouwwoningrijtjes, etagewoningen of een combi-
natie van beiden, waarin in het ideale geval verschil-
lende typen huishoudens (gezinnen, jongere alleen-
staanden, senioren) in elkaars nabijheid gehuisvest 
waren, ieder in een eigen woningtype. Dit was een 
afspiegeling van het ideale samenlevingsmodel op het 
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Recente bebouwing aan het 
Troelstraplein. Deze bevindt 
zich op de locatie van een 
deel van de voormalige 
zogenaamde ‘Vogeltjesflats’ 
<Flexus AWC>

Kruising Troelstraplein - 
Thorbeckelaan, 2012 <Flexus 
AWC>

garageboxen aan de Schaep-
mansingel, op de kop van de 
eengezinsrijenwoningen aan 
de Donker Curtiusstraat en 
Piersonstraat <Flexus AWC>

De inmiddels gerenoveerde 
bebouwing aan de Van Hall-
straat, 2012 <Flexus AWC>

Heinsiusstraat, 2012 
<Flexus AWC>

Linthorst Homanstraat, 2012 
<Flexus AWC>

◄ ◄

◄

◄ ◄

◄

◄ ◄

◄
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De Kruiskerk aan de Thor-
beckelaan <Flexus AWC>

Een van de twee resterende 
Vogeltjesflats; het betreft 
hier de vogeltjesflat in de 
nabijheid van de Kruiskerk, 
2012
<Flexus AWC>

Hoek Schaepmansingel - 
Savornin Lohmanstraat, mai-
sonnettebouw op een plint 
van grondgebonden apparte-
menten. Een bebouwingstype 
dat regelmatig toegepast is 
binnen de wijk, 2012 
<Flexus AWC>

Bebouwing representatief 
voor de jaren ‘50-’60 aan het 
Troelstraplein, 2012 
<Flexus AWC>

◄ ◄

◄

◄ ◄

◄

Cultuurhistorische waardering gebied A3
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en Vissersingel zijn in het kader van de herstructure-
ring renovaties en nieuwbouwen gerealiseerd.  
Over het algemeen valt over de herstructureringspro-
jecten te zeggen dat de architectonische kwaliteit en 
toegenomen diversiteit in architectuur en woningty-
pologieën de wijk wellicht aantrekkelijker maakt voor 
meerdere doelgroepen, maar dat deze de wijk ook 
ruimtelijk, door de toegenomen diversiteit aan archi-
tectuurstijlen en de atypische nieuwe straatprofie-
len, minder coherent en (cultuurhistorisch) ‘leesbaar’ 

maakt, waardoor de samenhang en afleesbaarheid 
van de ontstaansperiode van de wijk teniet gedaan 
wordt.

Bronnen
<Blom, A. e.a., De wijkgedachte: gemeenschapsvor-
ming als ordenend principe, Zeist 2004, pp.14-24>
<Blom, A., Jansen, B., van der Heide, M., De typologie 
van de vroeg-naoorlogse woonwijken, Zeist, 2004>

Cultuurhistorische waarden  
van het gebied

Fysieke waarden
•  De weldoordachte compositie van de 
wijk, met de sterke samenhang tussen de 
ruimtelijke verkeersstructuur, de plaatsing 
en compositie van de wooneenheden hier-
in, de compositie van het openbaar groen 
en de architectuur.

•  De verschillende ruimtevormen die 
mede zijn ingezet om de monotonie van de 
wijk te doorbreken.

•  De oorspronkelijke waterstructuren van 
de Oude Vaart en de Ruinerwoldse Aa die – 
hoewel in getransformeerde vorm- de his-
torische  situatie  nog  enigszins  afleesbaar 
maken.

•  De waterstructuur van de Wold Aa als 
herinnering aan de oorspronkelijke Wold 
Aa. De ‘fysieke’ cultuurhistorische waarden 
van de Wold Aa zijn als gevolg van de nor-
malisatie in de periode rond de Tweede We-
reldoorlog sterk aangetast, omdat de beek 
in dit gebied niet meer in de historische 
bedding stroomt. De ‘contextuele’ cultuur-
historische waarden zijn eveneens sterk 
veranderd, daar de beek niet meer gebruikt 
wordt voor transport over water.

•  De hiërarchie van openbare groenstruc-
turen (drie schaalniveaus), en schakeling 
van deze structuren aan elkaar. De ken-
merkende gemeenschappelijke groene 
ruimtes op het niveau van het bouwblok of 
de wooneenheid met de hierbij behorende 
doorzichten op de grotere groene ruimtes 
in de wijk en de compositorisch doordachte 
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structuur en opzet van de wijk hierin lei-
dend is. Voor specifieke onderdelen is spra-
ke van de volgende weging:
•  de Oude Vaart en de Ruinerwoldse  
 Aa hebben een hoge waarde
•  De waterstructuur van de Wold Aa  
 heeft een gemiddelde waarde.

Waardering op aspecten
Het gebied heeft een hoge historisch-maat-
schappelijke waarde. De wijk illustreert de 
eerste toepassing van open stedenbouw op 
het gemeentelijk grondgebied van Meppel 
en is een goede representant van de weder-
opbouwperiode.

Historisch-stedenbouwkundige waarden: 
De historisch-stedenbouwkundige waarde 
van de wijk is hoog. Haveltermade is de 
enige wijk in Meppel die op een overtui-
gende wijze het naoorlogse gedachtegoed 
vertolkt van het stedenbouwkundig en ar-
chitectonisch vormgeven van een woonwijk 
volgens de wijkgedachte met een moder-
nistisch-monumentale vertaling, een wel-
doordachte compositie en groenconcept 
van de openbare ruimten op verschillende 
schaalniveaus. Hierbij is uiteindelijk een 
moderne woonwijk gerealiseerd zonder 
de monotonie en grootschaligheid van lou-
ter lineaire ruimtevormen. De functionele 
structuur, de ruimtelijke structuur en de 
groenstructuur zijn hierbij nauw op elkaar 
afgestemd, hetgeen zich heeft vertaald in 
een rijke complexiteit en hiërarchie van 
ruimtes. De ensemblekwaliteiten zijn hoog: 

plaatsing van bomen en groen in deze ruim-
tes.

•  De uitdrukking van moderne monumen-
taliteit aan onder andere de singels, de 
Thorbeckelaan en het Troelstraplein.

•  De architectonische uitdrukking van de 
voor de wederopbouwperiode kenmerken-
de combinatie van repetitie, moderniteit, 
met aan de traditie en huiselijkheid refere-
rende architectonische middelen, zoals ge-
bruik van kappen (hier  ‘modern’ flauwhel-
lend, soms voorzien van overstekken maar 
altijd voorzien van goten), gemetselde 
schoorstenen, sierbeton, grote raamvlak-
ken met onderverdelingen.

•  De in het gebied aanwezige monumenten 
van de Nieuwe Kerk, tegenwoordig Kruis-
kerk aan de Thorbeckelaan, en de scholen-
cluster met sportgebouwen en bruggen aan 
de Goeman Borgesiussingel, en de in het 
gebied aanwezige karakteristieke panden 
zoals o.a. de typologisch interessante blok-
jes met maisonnettewoningen op eenge-
zinswoningen (architect A.C. Nicolaï) zoals 
deze te vinden zijn aan de Schaepmansin-
gel.

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering

De cultuurhistorische waarden van het ge-
bied zijn hoog, met als aantekening dat de 
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de wijk kent op vele plaatsen terugkerende 
stedenbouwkundige  figuren  en  straat-  en 
pleinwanden kennen vaak dezelfde of sterk 
gelijkende architectuur.

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden 
zijn gemiddeld tot hoog. De architectuur is 
typisch voor de wederopbouwperiode. De 
gebruikte architectuurtaal is niet zozeer 
rijk of uitzonderlijk, maar vaak wel met een 
zekere ‘huiselijkheid’ en vormt een samen-
hangend geheel. Dit laatste draagt in sterke 
mate bij aan de ruimtelijke coherentie en 
visuele rust van de wijk. Binnen deze sa-
menhang zijn niettemin enkele bijzondere 
oorspronkelijke objecten en ensembles ge-
realiseerd. De in het kader van herstructu-
rering gerealiseerde projecten zijn van een 
te recente datum om deze cultuurhistorisch 
te kunnen waarderen.

Gaafheid: 
Ofschoon op onderdelen getransformeerd, 
is de wijk Haveltermade nog voldoende 
gaaf, zowel in hoofdopzet als in architec-
tuur.

Zeldzaamheid: 
De wijk is in zijn constellatie en kleine 
schaal bijzonder binnen Drenthe, en vormt 
een interessant onderdeel van het oeuvre 
van architect/stedenbouwkundige Dirk 
Roosenburg.

Aanbevelingen

Voor de beleidsuitgangspunten voor dit ge-
bied in algemene zin: zie hoofdstuk 2, para-
graaf 2.1 en 2.2. 
Voor de standaard-aanbevelingen voor 
deelgebieden/specifieke  structuren:  zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 en 2.4 en het 
uitvoeringsdocument in bijlage 2 dat te vin-
den is na hoofdstuk 3.  
Voor  specifieke,  aanvullende  aanbevelin-
gen wordt verwezen naar hoofdstuk 2, pa-
ragraaf 2.4.
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Gebied A4

Deelgebieden: 

A Koedijkslanden

B Hesselingen

C Slingenberg

D Reeststouwe 

A

B

C

D
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A4 Meppel Zuid
Meppel Zuid is een zeer gevarieerd gebied. Historische structuren zijn hierin opge-
nomen. Het gebied ten zuiden van de Reest behoorde oorspronkelijk bij de ge-
meente Staphorst en had een hoofdzakelijk agrarische invulling. 
De gemeente Meppel had al tijdens de Tweede Wereldoorlog de wens uit te brei-
den aan de zuidkant van haar grondgebied om hier woningen en bedrijven te rea-
liseren voor haar toenemende bevolking. Na langdurige onderhandelingen met de 
provincie Overijssel en Staphorst werd het gebied op 1 juli 1961 Meppeler grond-
gebied.  De onderhandelingen resulteerden in een compromis; niet het hele gebied 
tot aan de toen nog aan te leggen Omgelegde Hoogeveense Vaart verviel aan Mep-
pel. De boerderijen en woningen aan de Berggiersweg en de Kastanjelaan bleven 
Staphorster grondgebied; ook de enclave Dingstede werd overgedragen aan deze 
gemeente. Met de gebiedsuitbreiding werd het mogelijk woonwijken en bedrijven-
terrein (Oevers A en B) te realiseren.
Meppel Zuid bestaat uit de grote wijk Koedijkslanden die wordt omringd door de 
kleinere woonbuurten Slingenberg en Reeststouwe (Reestplantsoen/Werkhorst). 
Behalve deze aparte buurtjes zijn er drie historische wegen c.q. gebieden te vin-
den aan de flanken van het gebied: Hesselingen aan de westzijde, Werkhorst aan 
de oostzijde en Westerstouwe aan de zuidzijde.
 

situatie verbeterd en werd langs de rivier een kapitale 
stouwdijk aangelegd. Deze Staphorster Stouwe liep 
vanaf de "nieuwe sluis" in Zwartsluis in oostelijke rich-
ting langs het Meppeler Diep naar het noordoosten. 
De Stouwe vormde lange tijd een van de uitvalsroutes 
vanuit Meppel, die bereikt werd vanaf de Weerddijk 
(de huidige Weerdstraat) via Hesselingen. 
•	 Hesselingen betrof een oud buurtschap dat even-
als het gehele grondgebied van Meppel Zuid onder 
Staphorst viel en dat al in de 13de eeuw bekend was. 
In de landen ten zuidoosten van Hesselingen werd 
vermoedelijk in de tweede helft van de 18de eeuw de 
zogenaamde Koedijk aangelegd (deze komt al voor op 
de kaart van Corn. Joh. Kraaijenhof waarop de situatie 
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•	 Het huidige gebied Meppel Zuid grensde direct 
aan het zogenaamde ‘Staphorster slagenlandschap’, 
een laagveenontginningslandschap (veen op een dik-
ke dekzandlaag) met een waaier van smalle stroken-
verkavelingen. De oorspronkelijke agrarische verka-
veling van het gebied Meppel Zuid sloot hier echter 
niet volledig op aan. Deze  werd ook sterk gevormd 
door het onregelmatig verloop van de rivieren Sethe 
(later: Meppeler Diep) en Reest, met een onregelma-
tige verkavelingsstructuur tot gevolg. Het gebied werd 
al vanaf de Middeleeuwen in het westen afgebakend 
door een stouwe, een dijkstructuur die het land moes-
ten beschermen tegen het soms buiten de oevers tre-
dende water van het Meppeler Diep. In 1780 werd de 
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lijk op met de ruilverkaveling West en Noord, die op 
Staphorster grondgebied in de jaren ’50 plaatsvond, 
waarmee de verbindingsweg tussen de Westerstouwe 
en Hesselingen kwam te vervallen. Min of meer ge-
lijk op werden haaks op de Garsteweg/Westerstouwe 
naar het zuiden een aantal wegen  aangelegd, waar-
onder het huidige Slingenberg. 
•	 Na de Tweede Wereldoorlog beijverde Meppel 
zich het grondgebied toegewezen te krijgen, hetgeen 
uiteindelijk in 1961 gebeurde. Vooruitlopend op de 
grondruil kocht Meppel eind vijftiger, begin zestiger 
jaren zoveel mogelijk grond - in hoofdzaak oeverland 
- in de lopende ruilverkaveling ‘het Meppelerdiep’ in 
het toekomstig uitbreidingsgebied om in een latere 
fase industrieterrein te realiseren. Dit resulteerde 
na de grondruil in het industrieterrein ‘Oevers’ dat in 
1964 werd geopend (dit bedrijventerrein wordt niet 

in 1774 werd aangegeven) om Staphorst en het hier 
liggende gebied te beschermen tegen het water van 
de Reest en het Meppeler Diep. De dijk leidde naar 
de Werkhorst, een locatie ten zuiden van de Reest, op 
een locatie ten westen van de huidige Werkhorstbrug.
•	 In 1828 werd de rijksstraatweg Staphorst-Mep-
pel (Zwolle-Groningen: Zwolse straatweg) aangelegd 
(de	huidige	zgn.	 ‘Werkhorst’).	Topografische	kaarten	
uit	 deze	 periode	 (zie	 voor	 topografische	 kaarten	 de	
navolgende pagina’s) laten zien dat vermoedelijk rond 
dezelfde tijd het dijkje de Westerstouwe in het ver-
lengde van de Reeststouwe werd aangelegd met in 
het verlengde hiervan een kronkelige landweg richting 
Hesselingen. 
•	 De situatie op/rond de Westerstouwe veranderde 
toen na de Tweede Wereldoorlog de nieuw gevormde 
Garsteweg hierop werd aangesloten, vermoedelijk ge-
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Luchtfoto Meppel Zuid, 1978. 
Op de voorgrond Slingen-
berg; op de achtergrond Koe-
dijkslanden en de Randweg 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Kaartje van Meppel met 
daarop aangegeven het 
gebied dat in 1961 van Stap-
horst naar Meppel overging 
<Kwartaalblad Oud Meppel, 
jrg.28, nr.1>

◄ 

►
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in deze gebiedsbeschrijving beschreven, maar in ge-
biedsbeschrijving C2, Oevers A t/m E). Ook werd land 
en boerderijen in de bestemmingsplannen ‘Koedijks-
landen’ en ‘Reeststouwe’ verkregen, en grond bouw-
rijp gemaakt ten behoeve van de bestemmingsplan-
nen  Koedijkslanden, Reeststouwe en Slingenberg. Dit 
betrof veelal land van boerenbedrijven die gevestigd 
waren op  Hesselingen en waarvan het land reikte tot 
aan de huidige Werkhorst.

Bronnen
<Bijdragen door Hans Nieuwenhuis in Kwartaalblad 
Oud Meppel: jaargang 26 (2004), nr. 4, pp. 5-9; jaar-
gang 27 (2005), nr. 2, pp. 6-11; jaargang 27 (2005), 
nr. 4, pp. 10-21>
<Canon van Overijssel>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., Geschiedenis van Meppel, 
hfdstuk	2:	 drs.	 T.	Hofland,	De	 ruimtelijke	 ontwikke-
ling>
<Ittersum, S. van, Meppel en de Drentse politiek, in 
Geschiedenis van Meppel, Boom Meppel, 1991>
<Ter Heide, Roelof, Breken en Bouwen in Meppel 1945-
1990, sanering en vernieuwing binnenstad , Meppel 
1991 (uitgave door Krips Repro Meppel en Stichting 
Oud Meppel)>
<www.oudmeppel.nl>
<www.staphorst.nl/internet/over-staphorst_228/
item/betekenis-van-namen_32679.html>
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Deelgebied Koedijkslanden

Koedijkslanden is een typische woningbouwwijk uit de periode van de ja-
ren ’60 en ’70. De wijk is opgebouwd uit verschillende buurten die middels 
een ringweg (de huidige Randweg, Jan Tooroplaan en Zuiderlaan) –vaak 
ter weerszijden hiervan- ontsloten zijn. Binnen de ringweg bevindt zich een 
centrale ontsluitingsweg (de Rembrandtlaan) in oost-westrichting waaraan 
zich in het hart de centrumvoorzieningen van de wijk (het winkelcentrum en 
het medisch centrum) bevinden. Ten noorden hiervan bevindt zich opeenvol-
gend een ‘centrum’woningbouwbuurt met o.a. vier hoogbouwplaatflats van 9 
lagen, een smalle parkzone aan de voet van deze gebouwen en een ‘scholen-
strook’ met schoolgebouwen (de Gerard Doustraat). De parkzone sluit met 
zijn groene karakteristiek nauw aan bij een ten oosten van de wijk gelegen 
open plantsoen aan de Reest. Ten noorden van de wijk bevindt zich een buf-
fer tussen Koedijkslanden en het industrieterrein Oevers. Dit betreft het park 
‘Hesselingen’ waarin nog veel kenmerkende cultuurhistorische elementen 
aanwezig zijn. 

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

te handhaven en uit te bouwen als wijkpark. Ook werd 
het gebied Werkhorst/Reeststouwe/Reestplantsoen in 
de schets meegenomen. De eerste opzet betrof ca. 
2800 woningen met een verkeersstructuur waarin 
doorgaand verkeer door de buurten zoveel mogelijk 
vermeden werd. Er werd besloten Koedijkslanden in 
verband met de te verwachten lange periode van tot-
standkoming middels verschillende bestemmingsplan-
nen te realiseren.
•	 In december 1958 zond Luyt de eerste schets 
voor Koedijkslanden I (het gebied tussen Reest, Reest- 
en Westerstouwe, Randweg, Rembrandtlaan, Govaert 
Flinckstraat en scholenstrook) naar Meppel. Opzet 
was een indeling in afzonderlijke buurten waardoor 
het mogelijk was de uitvoering in fasen te doen ge-
schieden. Het moderne plan bevatte veel niet-grond-
gebonden woningen. Er was sprake van totaal 1400 
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Luchtfoto van de bouw van 
Koedijkslanden, 1965 - 1970 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄ •	 Koedijkslanden dankt haar naam aan de Koedijk 
die al op de Franse Militaire Kaarten uit 1811 staat. 
Deze dijk was aangelegd als stuwwal langs de Reest 
om het gebied tegen overstromingen te beschermen. 
Ten behoeve van de bouw van de wijk Koedijkslanden 
is de grond ter plaatse opgehoogd, en is de Koedijk 
verwijderd. Van de oorspronkelijke landschappelijke 
structuur is hiermee - met uitzondering van de locatie 
Hesselingen - niets meer over. 
•	 Vooruitlopend	op	de	definitieve	grenswijzigingen	
werd al in 1956 door de stedenbouwkundige J.G.E. 
Luyt van architectenbureau Roosenburg, Verhave en 
Luyt in stilte gewerkt aan het Uitbreidingsplan Zuid. 
In de eerste grootschalige schets werd de locatie van 
industrieterrein Oevers en het woongebied ter weers-
zijden van Hesselingen vastgelegd. Intentie was Hes-
selingen voor zover mogelijk in zijn bestaande vorm 
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sing, zowel in het deel Koedijkslanden I dat al in uit-
voering was, als in II. Intentie was het aantal etage-
woningen naar beneden te brengen. In 1968 bracht 
de directeur Gemeentewerken het college van B&W 
ervan op de hoogte dat investeerders door de onmo-
gelijkheid een substantieel aantal eengezinswoningen 
te bouwen in omringende gemeenten mogelijkheden 
onderzochten.	 Dit	 betekende	 de	 definitieve	 nekslag	
voor Luyt’s uitgangspunten. 
•	 In 1970 ging het bestemmingsplan Koedijkslan-
den A naar de raad dat het geldende bestemmings-
plan Koedijkslanden I en het door GS afgewezen plan 
Koedijkslanden II verving, met hierin meer eenge-
zinswoningen en met een opzet als globaal bestem-
mingsplan. Het stond B&W hierin vrij belangrijke ge-
deelten van het plan die in vroegere versies verder 
waren gedetailleerd nader uit te werken, aangezien in 
het verleden geregeld was gebleken dat de bouwplan-
nen niet volgens het gedetailleerde plan konden wor-
den uitgevoerd. Het plan met 2500 woningen werd na 
veel kritische vragen van de Provinciaal Planologische 
Dienst en met deelaanpassingen uiteindelijk in 1974 
door	GS	goedgekeurd.	Er	zou	nog	een	flinke	periode	
aan Koedijkslanden gebouwd worden waarin uiteinde-
lijk grote aantallen eengezinswoningen gebouwd zijn, 
en waarbij de eerste Meppeler woonerven versche-
nen. Het totaal aantal woningen kwam uiteindelijk op 
2267 stuks, en de Meppeler woningstichting heeft als 
eigenaresse van de 1764 van de woningen uiteindelijk 
een belangrijk stempel gedrukt op het plan. Van de 
2267 woningen zijn er 543 in meerdere bouwlagen 
gebouwd (4-8 lagen hoog), ongeveer 25%. 
•	 Einde van de jaren ’90 ontstonden de eerste ini-
tiatieven voor herstructurering van de wijk, en werd 
op	een	enkele	locatie	een	flat	vervangen	door	nieuw-
bouw. Momenteel is er sprake van twee grote her-
structureringsprojecten. Een ter plaatse van de scho-

woningen, waarvan ca 450 eengezinshuizen en ca 950 
etagewoningen. Het plan ontmoette veel kritiek, zeker 
ook in de Provinciale Planologische Commissie. Binnen 
twee jaar voerde de stedenbouwkundige het totaal 
aantal woningen op naar 1870 stuks, waarvan 1200 
etagewoningen in een formalistisch plan met een aan-
tal grootschalige elementen. De provincie hield vast 
aan haar negatieve reactie en gaf o.a. aan dat plan-
wijzigingen die in de lange periode zeker zouden op-
treden in deze principeopzet moeilijk konden worden 
verwerkt. Het Uitbreidingsplan Koedijkslanden I werd 
niettemin in 1962 door Gedeputeerde Staten goedge-
keurd, mede gezien de dringende noodzaak in Mep-
pel te starten met bouwen. Rond dezelfde tijd kwam 
het structuurplan ‘Oevers en Koedijkslanden’ ter tafel; 
hierin was nu sprake van 3000 woningen totaal. Men 
startte met de bouw van de buurten in Koedijkslanden 
I, en de eerste etagewoningen verschenen. Al snel 
werd duidelijk dat de realisatie van dit type woningen 
niet aansloot bij de Meppeler vraag.
•	 In de periode 1963-1969 werkte Luyt aan het 
bestemmingsplan voor Koedijkslanden II (het gebied 
ingeklemd door de Reest, de zuidrand van het indus-
trieterrein Oevers, de Randweg, de Rembrandtlaan, 
de Govaert Flinckstraat, en de zuidrand van de scho-
lenstrook), waarin tevens sprake was van een groot 
aantal etagewoningen (ca 1090 woningen, waarvan 
227 eengezins- en 863 etagewoningen). De laatsten 
zouden gerealiseerd worden in maximaal 12 lagen. In 
het plan werd het wijkwinkelcentrum naar de centrale 
locatie verhuisd waar deze zich nu bevindt en werd de 
scholenstrook op haar huidige locatie geïntroduceerd, 
waardoor een concentratie van voorzieningen ont-
stond zoals gebruikelijk was volgens de normen van 
die tijd. Het plan stuitte op grote bezwaren, met name 
vanwege de vele etagewoningen, en strandde bij de 
provincie. Hierop volgde een periode van planaanpas-

Plankaart van Koedijkslanden 
II. Het plan stuitte op grote 
bezwaren <archief gemeente 
Meppel, dossier 797>

Luchtfoto Koedijkslanden, 
genomen vanaf het dak van 
de Technische school. Op de 
voorgrond de Randweg met 
woningen, 1968 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel> 

Plankaart Koedijkslanden I 
zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in 1961, en 
goedgekeurd door Gede-
puteerde Staten in 1962 
<archief gemeente Meppel, 
dossier 795>

Luchtfoto Koedijkslanden met 
op de voorgrond sportpark 
‘Koedijkslanden’, 1990 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄ ◄

◄

◄ ◄

◄ 
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lenstrook aan de Gerard Doustraat waar zowel park 
als scholenstrook opnieuw ingericht gaan worden. Het 
andere project betreft het wijkwinkelcentrum dat ver-
vangen zal worden en een kwalitatieve verbetering zal 
ondergaan. Het zal tevens gaan functioneren voor de 
aanliggende nieuwe wijk Berggierslanden.

Bronnen
<Archief gemeente Meppel, dossiers 708, 795 t/m 
803, 6722 t/m 6723>                                                                    
<Heide, R. ter, Bestemmingsplan ‘Koedijkslanden’, 
kwartaalblad Oud Meppel 1992, 14-1, blz 53- 65>
<www.oudmeppel.nl>

Maquette van Koedijkslanden 
gezien richting het westen, 
1968 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Wijkagent op pad in het 
centrumgebied van Koedijks-
landen, 1981 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel> 

Winkelcentruk Het Palet aan 
de Rembrandtlaan, 1974  
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel> 

Woonerf aan de Albert To-
riedreef, 1986 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

De Ambachtschool (LTS) op 
de hoek van de Werkhorst en 
de Randweg, 1965 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

◄ ◄

◄

◄ ◄

◄ 

►
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

De wijk is een mengeling van de stedenbouwkundige 
principes uit de modernistische jaren ’60 met de klein-
schaligheid en woonerfprincipes uit de jaren ’70. Mede 
als gevolg van het feit dat Koedijkslanden is gebouwd 
op het breukvlak van twee (stedenbouw)kundige tijd-
perken, en er hiernaast sprake is geweest van een keer 
in denken tijdens de totstandkoming (van hoogbouw-
wijk naar woonerf-laagbouwwijk), heeft Koedijkslan-
den, hoewel voorzien van een logische hoofdopzet, 
een weinig eenduidige ruimtelijke opbouw.

In essentie is Koedijkslanden te beschrijven als een 
ring van laagbouwbuurten rondom een centrumge-
bied. Het centrumgebied bestaat van noord naar zuid 
uit een in het groen ingebedde scholenstrook, een ste-
nig ‘hoogbouwbuurtje’ opgebouwd uit ‘stempels’ met 
eengezins-rijenwoningen en vier en negen lagen hoge 
plaatflats,	en	een	winkel-	en	voorzieningenstrook.

Met name de hoofdverkeersstructuur is een organise-
rend element in de hoofdopzet van de wijk. De Rand-
weg en Jan Tooroplaan vormen een ringweg rondom 
de wijk, en de Rembrandtlaan en Zuiderlaan zijn de 
hoofdwegen ten behoeve van de interne ontsluiting. 
Deze hoofdverkeerswegen zijn niet als ruimtelijk ele-
ment opgevat, en worden niet of nauwelijks onder-
steund door bijbehorende gebouwtypen, groeninvul-
lingen	of	doorsnedeprofielen.	Zij	 dragen	hiermee	de	
kenmerken van de ontwerpcultuur uit het eind van 
de jaren ’60, begin jaren ’70, waarin de opkomst van 
grootschalige planning en verkeerstechniek meer en 
meer de opvattingen van stedenbouwkundigen beïn-
vloedden. Kenmerk van de stedenbouwkundige ont-
werpen uit die tijd was een pragmatische functionele 
zonering van gebieden binnen een raamwerk van het 
verkeer fasciliterende hoofdverkeerswegen, waarbin-
nen de verkeersstructuur van de buurten vaak ieder 
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Luchtfoto Koedijkslanden, 
1994, de buurt ter plaatse 
van de Welpenhof is nu ook 
ingevuld. De layout van dit 
woonbuurtje is mede het ge-
volg van de stralingscontour 
van de aanwezige hoogspan-
ningsleidingen <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄ een eigen ordening kende. Een uitgesproken ruimte-
lijke regie voor de hoofdmomenten in de ontsluitings-
structuur was vaak afwezig. De ruimtelijke beleving 
op de hoofdroutes in Koedijkslanden is – ondanks 
de eenduidige hoofdstructuur - daardoor minimaal, 
waardoor de wijk voor de bezoeker die de wijk op 
maaiveldniveau waarneemt, ruimtelijk weinig consis-
tent oogt.

De wijk kent hiernaast ook een matige ruimtelijke 
spanning. 
Het ontbreken van sterk formele stedenbouwkundige 
figuren	–	met	als	uitzondering	het	centrumgebied	–	is	
hier debet aan. Het enigszins schrale totaalbeeld dat 
hierdoor ontstaat wordt helaas niet gecompenseerd 
door een rijke groentoepassing in het openbaar ge-
bied. 
Ook de eenvoudige architectuur draagt vaak niet of 
nauwelijks bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Deze be-
bouwing is het gevolg van het feit dat de bebouwing 
in veel gevallen gerealiseerd is voor lage budgetten, 
in grote hoeveelheden, in een tijd waarin gestreefd 
werd naar een meer geabstraheerde architectuurtaal, 
waardoor het geheel zich wat schraal voordoet.

Een van de oorzaken van het gebrek aan ruimtelijke 
compositie in Koedijkslanden is het feit dat tijdens de 
totstandkoming van de wijk de oorspronkelijke plan-
nen zijn verlaten, en men andere uitgangspunten is 
gaan hanteren. Enerzijds werd in deze periode de 
noodzaak onderkend van het geïndustrialiseerde bou-
wen met haar nadruk op repetitie; anderzijds werd 
geleidelijk aan duidelijk dat de hierbij nagestreefde 
eenvormige geometrische stedenbouw met gestapel-
de etages weinig aanknopingspunten bood voor een 
meer ‘huiselijke’ benadering van het wonen. De oor-
spronkelijke plannen trachtten deze vraag binnen de 
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De Randweg, 2012 <Flexus 
AWC>

Een van de in een haak 
geplaatste flatjes die aan 
de Zuiderlaan staan, gezien 
vanaf de noordzijde, 2012 
<Flexus AWC>

Foto van de erven in de 
Jan Steenstraatbuurt, 2012 
<Flexus AWC>

Recente nieuwbouwen aan 
de Rembrandltaan/Govert 
Flinckstraat, 2012 <Flexus 
AWC>

◄ ◄

◄

◄ ◄

◄

veelvuldige toepassing van hoogbouw te beantwoor-
den, door deze te combineren met meer experimente-
le invullingen. Dit antwoord sloot niet aan op de Mep-
peler vraag naar grondgebonden woningen met tuin, 
en in Koedijkslanden is er uiteindelijk voor gekozen 
van de eerdere hoogbouwplannen en de door de ont-
werper nagestreefde stedenbouwkundige vormgeving 
af te zien. 
De hoofdverkeersstructuur, en de locatie van het win-
kelcentrum, de scholen en het bijbehorend buurt-
groen, het parkje langs de Reest, en de hoogbouw-
flats	met	het	bijbehorende	buurtje	in	het	hart	van	de	
wijk zijn nog uitgevoerd overeenkomstig de plannen 
zoals stedenbouwkundige Luyt ze presenteerde, maar 
op veel andere onderdelen is afgeweken van zijn plan-
nen. Nog enkele rudimenten van zijn ontwerpideeën 
zijn te vinden in het meanderend karakter van de Ja-
cob van Ruysdaallaan, die gedacht was als een mean-
derende ontsluitingsroute, maar die nu nog slechts als 
fietsersroute	in	het	plan	aanwezig	is.	Ook	de	planuit-
leg van het buurtje ten zuiden van de Rembrandtlaan 
ter plaatse van de Pieter Aerssenstraat refereert nog 
enigszins aan het originele plan, evenals het toren-
flatje	aan	de	Breitnerhof.	
De overige onderdelen van de wijk zijn sterk afwij-
kend van de originele plannen gerealiseerd. Ofschoon 
het gebied ten oosten van de Zuiderlaan met zijn 
haakflats	eenzelfde	signatuur	 lijkt	 te	hebben	als	het	
centrumgebied, was een planuitleg in deze vorm geen 
oorspronkelijk onderdeel van de plannen van Luyt zo-
als in eerste instantie gepresenteerd

De verschillende woonbuurtjes in Koedijkslanden heb-
ben elk een eigen grondpatroon, met ieder hun ont-
sluitings- en verkavelingstype. Soms is hierbij sprake 
van een combinatie van appartementen- en eenge-
zinswoningen in één buurt. Vaak echter is alleen spra-

ke van eengezinswoningen.

De eerst tot stand gekomen woonbuurten van het 
plan Koedijkslanden I in de periode 1965 – 1970 wer-
den gevormd door de buurten in het centrumgebied 
(hoogbouwflats	 en	 lineaire	 eengezinsrijenwoningen),	
de buurten ten oosten van de Zuiderlaan, en enkele 
buurten ten zuiden van de Rembrandtlaan. Later kwa-
men de buurten ten zuiden van de Randweg aan bod, 
en werd het gebied tussen Randweg en Rembrandt-
laan verder ingevuld. 
Koedijkslanden II volgde hierop.
Was er bij de eerste buurten in Koedijkslanden I nog 
sprake van een stratenverkaveling en – soms-  een 
experimentele hovenverkaveling, bij de later gereali-
seerde buurten werd er al overgeschakeld op een ver-
kaveling met woonerven. Deze verkaveling heeft– op 
hoofdlijnen – ook de laagbouwplannen van Koedijks-
landen II gedicteerd.

In algemene zin kan gesteld worden dat de woonbuur-
ten ten noorden en ten westen van de centrumzone 
vooral gekenmerkt worden door sterk seriematige rij-
tjeswoningen voorzien van een kap, met een weinig 
uitgesproken architectuur. Bij de woonbuurten tussen 
de Randweg en Rembrandtlaan is ook overwegend 
sprake van woningen met kap, maar soms van meer 
uitgesproken architectuur.
Het buurtje met woningen aan de Welpenhof, ten zui-
den van de Randweg is pas later tot stand gekomen 
aan het begin van de jaren ’90. De structuur van deze 
buurt werd mede bepaald door het hier toen aanwe-
zige tracé met hoogspanningsleidingen. 

De groenstructuur van de wijk op het meest groot-
schalige niveau is bepaald door de keuze een door-
gaande plantsoenstrook te realiseren langs de oevers 
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van de Reest, met een hierop aansluitende groene 
zône in het hart van het centrumgebied, en de omvor-
ming van een gedeelte van Hesselingen tot wijkpark. 
De aansluiting van het plantsoen langs de Reest op 
zowel de centrumgroenzône als op het wijkpark Hes-
selingen is in de huidige situatie helaas ongelukkig. In 
het eerste geval is een zichtrelatie door dicht groen 
niet meer aanwezig. In het tweede geval is deze niet 
meer aanwezig door de realisatie van de woningbuurt 
rond de Breitnerhof. Van een uitgesproken gebruik van 
water is in de wijk – met uitzondering van een enkele 
vijver in het wijkpark bij Hesselingen - geen sprake. 
Aan de westzijde van de wijk bevond zich in oorsprong 
een sportpark. Deze is met de aanleg van de Europa-
laan en de wijk Berggierslanden verdwenen, en ver-
vangen door een nieuw sportpark in de laatstgenoem-
de wijk.

Op verschillende plaatsen in de wijk, onder andere 
aan de Rembrandtlaan en aan de Gerard Doustraat, 
zijn nieuwbouwen gerealiseerd. Renovaties hebben 
plaatsgevonden aan woningen rond de Stien Eelsingh-
laan. 
Over het algemeen valt over deze herstructurerings-
projecten te zeggen dat de architectonische kwaliteit 
en toegenomen diversiteit in architectuur en wo-
ningtypologieën de wijk aantrekkelijker maakt voor 
meerdere doelgroepen, maar dat de coherentie tus-
sen de verschillende projecten en hun relatie met de 
bestaande architectuurtaal ontbreekt, waardoor zeker 
temidden van de weinig uitgesproken architectuur die 
de wijk kenmerkt de herstructureringsoplossingen 
zich slechts als opvallende incidenten voordoen.

Flat ter plaatse van de 
Bremerhof, aansluitend op 
Hesselingen, 2012 <Flexus 
AWC>

De Adriaen van Ostadestraat, 
in het centrumgebied van de 
wijk, 2012 <Flexus AWC>

De Pieter Aertsenstraat, 2009 
<Google Streetview>

◄ ◄

◄

◄
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Deelgebied Hesselingen

Hesselingen is een gebied dat de naam draagt van het hierin liggende histo-
risch buurtschap dat tot 1961 behoorde bij het grondgebied van de gemeente 
Staphorst. Het gebied Hesselingen is bij het maken van de plannen voor Koe-
dijkslanden opgevat als groene buffer tussen Koedijkslanden en industrie-
terrein Oevers en is nu een mengeling van oude erven en stadsgroen in de 
vorm van een park met voornamelijk gazons, een vijver en solitaire bomen. 
Het structurerende element van het gebied vormt de oude weg die bijna nog 
geheel op de oorspronkelijke locatie aanwezig is. 

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

Het in 1036 in Ruinen gestichte klooster van de Be-
nedictijnen dat in 1325 naar Dickninge is overge-
bracht had eigendommen op Hesselingen. Hesselin-
gen stond  hierin niet alleen; het klooster had grote 
invloed op de ontwikkeling van verscheidene buurt-
schappen langs de oevers van de Reest en Sethe (het 
huidige Meppeler Diep). `Hesselte´ verschijnt voor 
het eerst op de kaart van Pijnacker uit 1664, met 
één gebouw. Op de kaart van Kraijenhoff uit 1774 
staat meer bebouwing ingetekend. Volgens de gege-
vens van het kadaster bestond het gehucht in 1832 
uit een kern van 4 boerderijen, 2 kleine woningen 
(behorend bij de boerderijen) en een klein schooltje. 
Het schooltje werd, ondanks dat het slechts 17 m2 
groot was, druk bezocht door kinderen uit het nabu-
rige Meppel (40 tot 50 leerlingen). Het bestaat nog 
steeds en is verbouwd tot woonhuis (Hesselingen 
38). Het land van de boerderijen was vruchtbare en 
daardoor waardevolle grond, en de boeren op Hesse-
lingen hadden land in het gebied Koedijkslanden tot 
aan de Werkhorst. Maar er werd niet alleen geboerd 
in het gehucht. Al ver vóór  1800 woonden er al veel 
schippers. Waarschijnlijk woonden deze langs het 
Vrouwenrak en niet in het gehucht Hesselingen zelf.
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•	 Hesselingen is een oud buurtschap, dat tot de 
gemeentelijke herindeling van 1961 tot Staphorst 
behoorde. Het buurtschap ligt aan de oude uitvals-
weg van Meppel die via de Weerdiek (huidige Weerd-
straat) en de Weerdbrug waarvan bekend is dat deze 
er reeds vóór 1517 lag, richting de Staphorster Stou-
we liep. Hesselingen is ontstaan op de hoge zandrug-
gen langs Reest en Meppelerdiep, ook wel rivierdui-
nen genoemd. De eerste boeren vestigden zich hier. 
De grillige perceelsvormen die op de kadasterkaart 
van	1832	en	op	de	topografische	kaarten	van	1855	
en 1884 nog duidelijk te zien zijn, geven aan dat men 
het land in cultuur heeft gebracht zoals men het er 
aantrof, en er was duidelijk geen sprake van een van 
bovenaf georganiseerde kolonisatie met bijbehoren-
de verkavelingen. De moerassige rivieroevers langs 
de Reest en het Meppeler Diep werden in cultuur ge-
bracht om land te verkrijgen waarop hooi kon worden 
gewonnen, en om het gebied te ontwateren werden 
min of meer evenwijdig naar de rivier lopende sloten 
gegraven. Daarbij is een verkavelingsstructuur ont-
staan die tot de uitbreiding van Meppel in stand is 
gebleven.  
•	 Hesselingen was reeds in de 13de eeuw bekend. 

Kadastrale minuut 1832 
(Staphorst, Overijssel, sectie 
A, blad 01). De bebouwing 
in het gebied bestaat uit de 
boerderijen en bijgebouwen 
in Hesselingen enerzijds en  
de Weerdmolen met bijge-
bouwen aan de overzijde van 
de Reest anderzijds, toen 
nog grondgebied van Stap-
horst <www.watwaswaar.nl>

◄ 



162 Flexus AWC 



4

163Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel

•	 Hesselingen had een goede verbinding met 
Meppel, maar de verbinding met Staphorst waar 
het kerkelijk en bestuurlijk toe behoorde was min-
der gunstig. Vanaf Hesselingen liep de zogenaamde 
Vorrelsche weg. Hoewel deze weg niet is ingetekend 
in de meeste kaarten van vóór 1800, is de weg die 
eindigt bij de kerk van Staphorst wel op de kaart 
van Overijssel van N. ten Have (1640) aangegeven. 
Uit reisverslagen blijkt dat deze weg erg slecht was. 
Bij de kaart uit 1818 werd de weg beschreven als 
oud en vervallen. Bovendien stond de weg bij het 
hoogste winterwaterpeil onder water. Om Staphorst 
beter tegen water te beschermen werd in 1775 de 
Staphorster Stouwe doorgetrokken van Hesselingen 
naar Reggers. Daarmee kregen ook de Hesselingers 
via deze weg een betere verbinding met Staphorst.
•	 Rond 1870 werd, in het toen nog tot de gemeente 
Staphorst behorende Hesselingen, de rooms-katho-

lieke begraafplaats aangelegd. Meppel had in 1860 
opnieuw een rooms-katholieke parochie gekregen en 
in 1866 verrees een rooms-katholieke kerk aan het 
Zuideinde. De rooms-katholieke begraafplaats was 
vooral voor Meppel bestemd. De begraafplaats werd 
voorzien van een kapel en kreeg een smeedijzeren 
hekwerk als ingangspartij.
•	 Dwarshuisboerderij Hesselingen 15 werd in 
1915 gebouwd op de locatie van een eerder bouw-
volume, en vanaf globaal de jaren ’30 van de 20ste 
eeuw werden enkele particuliere woonhuizen langs 
de weg gerealiseerd aan de zuidoostzijde van het ge-
bied.
•	 Hesselingen werd in 1961 overgedragen van 
Staphorst aan Meppel. Bij de totstandkoming van de 
uitbreidingswijk Koedijkslanden, in de jaren ’60 en 
’70 van de vorige eeuw, zijn vier boerderijen en ze-
ven woonhuizen in Hesselingen afgebroken en werd 
het park Hesselingen aan de zuidzijde aangelegd. In 
het park waarin zich ook een kinderboerderij bevindt 
werd in 1969 een zwembad aangelegd, dat in 1993 is 
veranderd in een subtropisch zwemparadijs.
•	 In 1976 is een hoogbouwtoren van 8 woonlagen 
op een bergingenplint en een klein eengezinswonin-
genbuurtje gerealiseerd aan de zuidoostpunt van het 
gebied.

Bronnen
<Gerding, dr. M.A.W., e.a., Erfgoed van de gemeente 
Meppel, Stichting Drents Plateau, Assen, 2005>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., Geschiedenis van Meppel, 
Boom Meppel 1991>
<Nieuwenhuis, Hans, Hesselingen in 3 delen, kwar-
taalblad Oud Meppel. Deel 1: jaargang 26 (2004), 
nr. 4, pp. 5-9; deel 2: jaargang 27 (2005), nr. 2, pp. 
6-11; deel 3: jaargang 27 (2005), nr. 4, pp. 10-21>
<www.oudmeppel.nl>

Hesselingen, 1930, bij de 
Weerdbrug en  
Weerdmolen. <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Boerderij Hesselingen 17, 
1970 <Drents Fotorchief>

Uitsnede van de kaart van 
Overijssel, gemaakt na 
1681, gebaseerd op de kaart 
uit 1640 van Nicolaas ten 
Have. De weg van Meppel 
naar Hesselingen loopt door 
naar Staphorst. <Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag / www.
geheugenvannederland.nl>

De boerderij van Klaas Hil-
ligjes was de grootste van 
Staphorst. Aan het ruim 
400 jaar oude boerenbedrijf 
(negen generaties vanaf 
1659) is bij de uitbreiding 
van Meppel een einde geko-
men. Op de foto de monu-
mentale dwarshuisboerderij, 
opgeleverd in 1915, en de 
achtergelegen monumen-
tale schuur uit 1812. Alleen 
het voorste gedeelte is nog 
aanwezig, de monumentale 
schuur is in 1972 afgebrand 
en vervolgens afgebroken. 
De dwarshuisboerderij (Hes-
selingen 15) is uitgevoerd 
in een rijke Overgangsstijl 
met elementen uit de Art 
Nouveau, en is provinciaal 
monument. De boerderij is 
tot ongeveer 1970 door de 
familie bewoond geweest. 
<Kwartaalblad Oud Meppel, 
jrg.27 (2005), nr.4, p.16>

Een van de boerderijen op 
Hesselingen, 1920 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

◄ ◄

◄

►

◄ ◄

◄
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weg een scherpe bocht naar het zuiden maakt. Aan 
de uiterste westzijde van het gebied bevindt zich 
een boerderij uit de periode van het Interbellum met 
hiernaast een volkstuinengebied. 

Het gebied als geheel wordt aan de zuidzijde be-
grensd door een ruime en nieuwe groenstructuur op 
de locatie waar oorspronkelijk weilanden aanwezig 
waren die behoorden bij de boerderijen. Hier is spra-
ke van een kleine kinderboerderij, een midgetgolf-
baan en ligweides van het zwembad, en een invulling 
met een wijkpark met gazons , een vijver en solitaire 
bomen. Aan de zuidoostzijde van het gebied is deze 
groenstructuur niet doorgezet, maar wordt het totaal 
in sterke mate aangetast door een hoogbouwtoren 
en eengezinswoningen. 
Merkwaardig genoeg is het aanpalende industrieter-
rein Oevers ten westen van het gebied veel minder 
storend; dit wordt door bomenrijen aan het oog ont-
trokken.

Aan de oostzijde van het gebied bevindt zich de en-
tree tot deze historische uitvalsroute van Meppel, 
die in zijn huidige aansluiting op de Zuiderlaan niets 
meer laat zien van de oorspronkelijke situatie met 
een route richting Weerdbrug. Aan de noordzijde van 
de weg Hesselingen bevindt zich hier aan de oostkant 
van het gebied de 19de eeuwse katholieke begraaf-
plaats met ten westen hiervan een strook bebouwing 
uit overwegend het Interbellum. 
Het centrale deel van het gebied wordt gekenmerkt 
door een zwembad met parkeerplaats die hier als 
vreemd intermezzo in de ‘landelijke’ omgeving on-
wezenlijk aandoet, en die met de auto bereikt kan 
worden via het industrieterrein Oevers. Direct hier-
naast bevindt zich de monumentale boerderij Hes-
selingen 15. 
Aan de westzijde van het gebied Hesselingen bevindt 
zich de (deels) oude boerderijbebouwing van het 
oorspronkelijke buurtschapje ‘Hesselingen’ die het 
gebied zijn naam gegeven heeft. De bouwvolumes 
staan  geconcentreerd op de plek waar de huidige 
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Links Hesselingen met de 
doorgaande historische weg, 
en rechts Koedijkslanden met 
eengezinsrijenbebouwing 
en geometrisch vormgege-
ven woonerven aan de Jan 
Tooroplaan, 1980. Links 
bedrijventerrein Oevers dat 
door een coulisse van groen 
afgescheiden is van Hesse-
lingen <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Boerderijbebouwing, Hes-
selingen 40, fotograaf Ebel 
Zandstra, 2004 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Boerderijbebouwing aan 
de weg Hesselingen, in het 
uiterste westen van het ge-
bied, 2012 <Flexus AWC>

◄ 

►

►►

Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving
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Deelgebied Slingenberg

Het gebied Slingenberg is een combinatie van betrekkelijk recente lintbebou-
wing aan twee historische wegstructuren: de Westerstouwe en Slingenberg, 
met een hierachter gelegen woningbouwbuurtje dat opgebouwd is uit een-
gezinswoningen uit de jaren ’50 en ’70. De wijk is genoemd naar de landweg 
Slingenberg.

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

•	 Na de Tweede Wereldoorlog beijverde Meppel 
zich het grondgebied toegewezen te krijgen, hetgeen 
uiteindelijk in 1961 gebeurde. De zuidelijke huizen 
aan de Tuinweg vormden hierna de grens van de wijk, 
stad en provincie. 
•	 In de tweede helft van de jaren ´70 werden 117 
woningen door een projectontwikkelaar gerealiseerd 
tussen de jaren ‘50-woningenstrook en de bebouwing 
aan de Westerstouwe. De in de jaren ’70 gerealiseer-
de woningen met twee lagen en een kap hebben een 
overwegend halfopen bouwblokstructuur. De bebou-
wing langs de Westerstouwe en de Slingenberg ver-
dichtte in de navolgende periode. 

Bronnen
<www.oudmeppel.nl>
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Luchtfoto van Slingenberg, 
1978. Boven in beeld loopt 
van oost naar west de Wes-
terstouwe en haaks daarop 
naar het zuiden de weg 
Slingenberg. Helemaal in 
het zuiden van Slingenberg 
de jaren ‘50 bebouwing aan 
het pleintje van de Merel-
straat en aan de Tuinstraat  
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄ •	 Het gebied bevond zich van oorsprong in het sla-
genlandschap rondom Staphorst. Van grote invloed 
op de ontwikkeling van bebouwing in het gebied was 
de aanleg van de rijksstraatweg Staphorst-Meppel in 
1828 (de oude Zwolse- of Staphorsterstraatweg, en 
huidige	weg	Werkhorst)(zie	voor	 topografisch	kaart-
materiaal waarop de wegen terug te vinden zijn, de 
beschrijving ‘Meppel Zuid’, twintig pagina’s voor deze 
pagina). De aanleg van deze weg vormde de aanlei-
ding tot het verlengen van de Westerstouwe in het 
verlengde van de Reeststouwe, dwars op de straat-
weg. Langs de Staphorsterstraatweg verscheen in de 
loop van de tijd bebouwing, met in het verlengde hier-
van zeer geleidelijk bebouwing aan de Westerstouwe 
tussen 1908 en 1933 die de aanzet zou vormen tot de 
huidige bebouwing ten noorden van Slingenberg. 
•	 De Staphorster ruilverkaveling uit de jaren ’50 
resulteerde in het lijnrecht doorzetten van de Wes-
terstouwe naar het zuidwesten met de Garsteweg, 
met haaks hierop o.a. de huidige weg Slingenberg die 
deels op oude kavelsloten is aangelegd. Hieraan werd 
bebouwing	 gerealiseerd.	 De	 topografische	 kaart	 uit	
1954 laat zien dat hier in deze periode al een substan-
tieel aantal woningen stonden, en dat de aftakking 
van de Tuinweg al in aanleg was. Hieraan en aan het 
pleintje van de Merelstraat waar ook drie woningblok-
jes gebouwd werden, werden een aantal typische ja-
ren ’50 woningen van twee lagen met kap gebouwd.  
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

De lintbebouwing aan de Noordelijk gelegen Wester-
stouwe is een verzameling van vrijstaande woningen 
met een kap, voorzien van zeer ruime voortuinen 
voorzien van veel groen. Omdat ook de noordzijde van 
de Westerstouwe voorzien is van een groene invulling 
met struweel en bomen oogt deze historische route in 
zijn geheel zeer lommerrijk.
Slingenberg zelf betreft een smallere weg die geken-
merkt wordt door een dichtere setting aan bebouwing 
van woningen met een kap, met kleinere voortuinen 
dichter	op	de	weg.	Het	profiel	van	Slingenberg	oogt	
erg besloten en aangenaam door lange bomenrijen ter 
weerszijde van de weg. 
Het woningbouwbuurtje  Slingenberg dat ten westen 
hiervan gelegen is, bestaat uit overwegend korte blok-
jes eengezinsrijenwoningen uit de jaren ’70 van twee 
verdiepingen met kap in een losse blokverkaveling. 
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De weg Slingenberg met zijn 
karakteristieke bomenrijen, 
2012 <Flexus AWC>

De jaren ‘70-woningen, 
Merelstraat, 2012 <Flexus 
AWC>

De jaren ‘50-woningen, 
Merelstraat, 2012 <Flexus 
AWC>

◄ 

►

►►

De woningen zijn voorzien van ruime voortuinen en 
opritten gekoppeld aan de buurtontsluitende Merel-
straat en Tuinweg. Onderdeel van het buurtje vormt 
een jaren ’50 fragment met eengezinsrijenwoningen 
van twee verdiepingen met kap, waarvan enkelen 
rond een pleintje aan de Merelstraat. 
In de zuidoostelijke hoek van het gebied bevindt zich 
een locatie voor woonwagens. 
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Deelgebied Reeststouwe
Het gebied Reeststouwe betreft de historische uitvalsweg de Werkhorst, een 
van oorsprong 19de eeuwse straatweg en het gebied ter weerszijden van de 
Reestlaan. Dit laatste gebied bestaat uit twee subgebieden: het buurtje van 
het Reestplantsoen dat voornamelijk als naoorlogs villapark gekarakteriseerd 
kan worden in aansluiting op het riviertje de Reest, en een gebied aan de 
overzijde van de weg met grootschaliger bebouwing met hoofdzakelijk oude-
renwoningen. 

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

houtzagerij/houtzaagmolen. 
•	 In 1828 werd de aanleg van de straatweg Mep-
pel – Staphorst afgerond. De eerste Werkhorstbrug 
werd hiertoe gerealiseerd, en het werd hiermee mo-
gelijk om vanaf de Werkhorst via het Zuideinde naar 
de binnenstad te rijden. De Zwolsestraatweg (hui-
dige weg de Werkhorst) raakte pas bebouwd in de 
eerste helft van de 20e eeuw. Ten noorden van de 
Werkhorstbrug in het gebied van de Wilhelminapark-
buurt in Meppel groeide de bebouwing al veel eerder 
aan, mede ten gevolge van de spoorbaan Zwolle – 
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Reestplantsoen en Reestlaan, 
1970 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel> 

Staphorsterweg richting 
Centrum, 1915 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Werkhorst met de Werk-
horstbrug over de Reest, 
1970 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄ 

►

►►

•	 Zowel de Werkhorst (de oude Zwolsestraatweg) 
als het Reestplantsoen zijn gerealiseerd op een land-
schap dat oorspronkelijk de overgang vormde tus-
sen het slagenlandschap rondom Staphorst, en de 
stroombedding van de Reest.
•	 De Werkhorst dankt zijn naam aan een locatie 
ten zuiden van de Reest (gelegen op een locatie ten 
westen van de huidige Werkhorstbrug), die al ge-
noemd wordt in een oorkonde uit de 13de eeuw. Hier 
bevond zich op Staphorster grondgebied een boer-
derij, en in de tweede helft van de 19de eeuw een 



172 Flexus AWC 



4

173Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel

Meppel die in 1867 werd afgerond, en het hiermee 
verbonden station.
•	 Het gebied ten zuiden van de Werkhorstbrug 
werd in 1961 overgedragen aan Meppel, en in dat-
zelfde jaar werd het plan Reeststouwe, getekend 
door het bureau van de stedenbouwkundig adviseur  
van de gemeente J.G.E. Luyt, behandeld in de Pro-
vinciaal Planologische Commissie. Het betrof de in-
vulling van het gebied van de Werkhorst, het huidige 
Reestplantsoen en het gebied aan de overzijde van 
de Reestlaan. Er was hierin sprake van een verkave-
ling met strokenbebouwing en van groene tussen-
gebieden die overgingen in een groene strook langs 
de Reest. Op de locatie ten zuiden van de Reest-
laan plande Luyt drie appartementsgebouwen, aan 
de zuid- en oostzijde omringd met losstaande lage 
woningen. B&W wenste hierop het plan gewijzigd te 
zien.	Zij	wenste	een	grotere	variatie	en	flexibiliteit,	
met name voor het gebied ten noorden van de Reest-
laan. Intentie was hier een villawijkje, in hoofdzaak 
bestaande uit losstaande woningen te realiseren dat 
juist door de afwisseling van zijn bebouwing een bij-
zonder karakter moest krijgen.  Op het vastgestelde 
bestemmingsplan volgden hierop meerdere herzie-
ningen, waarbij in grote lijnen de open groene ho-
venstructuur in het Reestplantsoengebied overeind 
bleef, maar de bebouwingsinvulling tussen Reestlaan 
en spoorlijn wijzigde. Rond 1975 was het volledige 
plantsoen volgebouwd. 
•	 Inmiddels was vanaf de jaren ‘60 de westzijde 
van de Werkhorst voorzien van grote gebouwen van 
institutionele instellingen. Ook de Reestlaan en de 
brug over de Reest richting Leonard Springerlaan 
was al geruime tijd klaar. Deze kwamen in de tweede 
helft van de jaren ’60 gereed.
•	 In 1965 startte de bouw van het ABC – Alge-
meen bejaarden Centrum – tussen de spoorlijn van 
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Plankaart van het 1e 
wijzigingsplan van het 
uitbreidingsplan ‘de Reest - 
Stouwe’, goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten per 
juni 1962 <archief gemeente 
Meppel, dossier 714>

Bejaardentehuis ABC aan de 
Reestlaan met aanleunflat 
gezien richting spoorbaan, 
1970 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Dagverblijven Het Boemeltje 
en De Trekschuit op de hoek 
Reestlaan/Werkhorst, 1977  
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄ 
 

◄

►

Meppel naar Zwolle, de Werkhorst en de Reestlaan, 
dat	eind	jaren	’60,	inclusief	aanleunflat	gereed	was.	
•	 In de jaren ‘70 werden twee dagverblijven, Boe-
meltje en De Trekschuit, op de hoek van Reestlaan 
en Werkhorst gebouwd, aan de overzijde van de weg.
•	 In de tweede helft van de jaren ’80 werd de 
autosnelwegafrit Meppel Zuid gerealiseerd met een 
directe verbinding met de Werkhorst. De strook be-
bouwing aan de westzijde van de Werkhorst en ten 
noorden van de kruising met de Randweg en Reest-
laan was op dat moment al volgebouwd. Rond 2005 
volgden de grote complexmatige invullingen aan de 
Werkhorst ten zuiden van het kruispunt, in de bebou-
wingsstrook ten oosten van Slingenberg. 

Bronnen
<Archief gemeente Meppel, dossier 714, 6741>
<www.oudmeppel.nl>
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

De Werkhorst
De Werkhorst is de huidige benaming voor een deel 
van de Rijksstraatweg Zwolle-Groningen, die in 1828 
is aangelegd en sindsdien de uitvalsweg van Meppel 
naar Staphorst vormt. De prominente dubbele bo-
menrijen	met	 de	 hiernaast	 ruim	 opgezette	 fietspa-
den en (plaatselijk) trottoirs herinneren aan de oor-
spronkelijke functie van de weg. De weg heeft een 
extra riant karakter door de veelvuldige aanwezig-
heid van voornamelijk vrijstaande vooroorlogse en 
19de eeuwse particuliere één- en twee-onder-een-
kapwoningen met ruime, diepe voortuinen. De weg 
sluit tegenwoordig vanuit het centrum/Zuideinde aan 
op de A32, afslag Meppel Zuid.

De westzijde van de weg is voor grote delen bebouwd 
met grootschalige bebouwing (o.a. educatieve voor-
zieningen en een garagebedrijf). De achterliggende 
gebieden raakten hier ook bebouwd. De westzijde 
van de weg ten zuiden van het kruispunt met  de 
Reestlaan en Randweg is na het jaar 2000 aan de 
beurt en wordt grootschalig ingevuld. Men heeft er-
voor gekozen dit op enige afstand van de weg te 
doen, evenals dit in het noordelijk deel gebeurd is, 
waardoor	het	wegprofiel	in	principe	intact	blijft.	Tus-
sen de Randweg en Westerstouwe is de weg groten-
deels aan beide kanten bebouwd met woningbouw. 
Juist op deze locatie kruist de Westerstouwe/Reest-
stouwe de Werkhorst en is er sprake van een klein-
schalig intermezzo van bebouwing die in zijn klein-
schaligheid deze historische structuur ondersteunt. 
De stouwe die hier doorloopt tot aan de spoorlijn 
Zwolle – Meppel is hier evenals het gedeelte aan de 
westzijde van de Werkhorst slechts beperkt bebouwd 
waardoor ruime uitzichten op het landschap en de 
omgeving ontstaan, wat een grote cultuurhistorische 
en landschappelijke kwaliteit is. 

Reestplantsoen/Reestlaan
In het deelgebied tussen de Reeststouwe en de 
Reestlaan bestaat de bebouwing uit vrijstaande ap-
partementsgebouwen. 
Ten noorden hiervan ligt het Reestplantsoen, waar de 
woonbebouwing voornamelijk uit vrijstaande villa´s 
en tweelingpanden uit de jaren zeventig bestaat. Een 
aantal woningen aan het Reestplantsoen dateert uit 
het Interbellum en is gelegen aan een weg van ou-
dere datum die is opgenomen in de wegstructuur van 
het Reestplantsoen. Aan de zijde van de Reest zijn 
in het stedenbouwkundig plan twee groene pleinen 
opgenomen waardoor ruim zicht ontstaat op het aan 
de overkant van de Reest gelegen Wilhelminapark. 
Door de aanwezigheid van voornamelijk vrijstaande 
bungalows (laagbouw) en de vele open ruimtes aan 
het Reestplantsoen is het gebied erg groen en ruim 
van opzet.
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De Werkhorst, 2004, foto-
graaf Ebel Zandstra <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Reestplantsoen 23, 2004, 
fotograaf Ebel Zandstra 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Reestplantsoen, 2012
<Flexus AWC>

Reestplantsoen, 2012
<Flexus AWC>

◄ ◄ 

◄

◄ ◄ 

◄
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Cultuurhistorische waardering gebied A4

Reestplantsoen gezien vanaf 
de Werkhorst, 2004, foto-
graaf Ebel Zandstra <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Reestplantsoen, 2012
<Flexus AWC>

◄ ◄ 

◄

Cultuurhistorische waarden  
van het gebied

Fysieke waarden

Koedijkslanden:
•  De cultuurhistorische waarde van Koe-
dijkslanden ligt niet in de kwaliteit van de 
architectuur of stedenbouwkundige deelop-
lossingen, maar in de duidelijke verkeers-
hoofdstructuur van ringweg (Randweg) met 
verbindende centraalroute (Rembrandt-
laan), die voorzien is van buurtaftakkingen.

• Het nadrukkelijke verschil tussen de 
woonbuurtjes en de meer centraal gelegen 
gebieden, dat de totstandkoming van de 
wijk, met de tegengestelde stedenbouw-
kundige opvattingen, op kernachtige wijze 
zichtbaar maakt.

• De min of meer eenduidige keuze voor 
laagbouwwoningen met kap voor de woon-
buurtjes, waardoor het onderscheid tussen 
het ‘hoge’ centrumgebied en de omliggen-
de laagbouwbuurten aangescherpt wordt; 
een onderscheid dat karakteristiek is voor 
Koedijkslanden. 

• De functionele zonering van het - ove-
rigens rudimentair uitgewerkte – centrum-
gebied. Deze functionele zonering met een 
winkelstrook, hoogbouwwijkje, groene 
parkstrook en scholenstrook is een duide-
lijke weergave van de opvattingen binnen 
de discipline van ruimtelijke planning gedu-
rende de jaren ’60 – ’70.

• De ‘groen’-koppeling van de open groe-
ne plantsoenzone langs de Reest met de 
groene parkinvulling ten zuiden van de 
scholenstrook. Deze koppeling sluit aan op 
de uitgangspunten uit de tijd van totstand-
koming van de wijk en representeert– hoe-
wel als onderdeel summier uitgewerkt – 
een cultuurhistorische waarde.

Hesselingen:
• De historische wegstructuur door het 
gebied richting Staphorster Stouwe.

• De locatie van het historische buurt-
schap Hesselingen.

• De locatie en historische bouwvolumes 
van de hier en elders in het gebied reste-
rende boerderijen, met als opvallend ele-
ment het volume Hesselingen 15.

• De Rooms-katholieke begraafplaats met 
ingangspartij en lijkenhuisje.

• De historische onderdelen van de groen-
structuur , die verwijzen naar het agrari-
sche verleden van de locatie.

• De afscheidende groenstructuur tussen 
deelgebied Hesselingen en het bedrijven-
terrein Oevers A en B, waardoor de ruim-
telijk-historische karakteristiek van Hesse-
lingen enigszins gewaarborgd blijft.

• Het monument Hesselingen 15, inclusief 
erf  (bron: Erfgoed van Meppel).



178 Flexus AWC 

• Het Reestplantsoen en het gebied tus-
sen spoorbaan, Werkhorst en Reestlaan is 
cultuurhistorisch van minder belang. Deze 
delen van het gebied hebben een geringe 
ouderdom, representeren geen uitgespro-
ken ontwerpconcepten noch een vorm van 
zeldzaamheid. De enige kanttekening die 
hierbij gemaakt wordt betreft de structuur 
van het Reestplantsoen waarin – ofschoon 
het overgrote deel van de bebouwing van-
uit cultuurhistorisch oogpunt niet bijzonder 
is -  de groene hoven in aansluiting op de 
Reest als stedenbouwkundig gegeven bij-
zonder zijn.

• Het waardevolle erf van Werkhorst 5 
(bron: Erfgoed van Meppel).

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering
De cultuurhistorische waarden van het ge-
bied zijn gemiddeld, met als aantekening 
dat de wijk Koedijkslanden en de gebieden 
Reeststouwe en Slingenberg hierin leidend 
zijn; allen hebben een gemiddelde waarde. 
Voor de volgende onderdelen is sprake van 
een andere weging:

• Het gebied Hesselingen heeft een hoge 
waarde
• De rivier de Reest heeft een topwaarde
• De dijkstructuur Reeststouwe heeft een 
hoge waarde
• De dijkstructuur Westerstouwe heeft 
een hoge waarde
• De Werkhorst als historische wegstruc-

Slingenberg:
• De oude dijk-c.q. wegstructuur van de 
Westerstouwe,  die haar agrarisch verleden 
als historisch-landschappelijke structuur 
o.a. uitdrukt in de aanwezigheid van zeer 
ruime tuinen aan de voorzijde van de aan 
de weg liggende woningen met kap.

• De oude wegstructuur Slingenberg met 
zijn smalle profiel, klinkerbestrating en 
dubbele bomenrijen, en de aangrenzende 
kleinschalige woningen met kap.

• De overige delen van het gebied hebben 
een geringe ouderdom, representeren geen 
uitgesproken ontwerpconcepten, noch 
zeldzaamheid.

Reeststouwe:
• De oude dijk-c.q. wegstructuur van de 
Wester- c.q. Reeststouwe,  die haar agra-
risch verleden als historisch-landschappe-
lijke structuur o.a. uitdrukt door de aan-
wezigheid van losstaande woonhuizen met 
kap op een ruim erf, en die voorzien zijn 
van ruime voortuinen. 

• De afleesbaarheid van de Werkhorst 
als historische straatweg alsmede de hoge 
ruimtelijke coherentie en kwaliteit (breed 
doorsnedeprofiel, lange bomenrijen,  diepe 
voortuinen c.q. voorgebieden, bij de histo-
rische individuele bebouwing met kap).

• De coherente historische bebouwing 
van individuele woonhuizen met kap aan de 
oostzijde van de Werkhorst.
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tuur heeft een hoge waarde
• De wegstructuur Slingenberg heeft een 
hoge waarde

Waardering op aspecten
Historisch-maatschappelijke waarden: 
Het gebied heeft een gemiddelde histo-
risch-maatschappelijke waarde. De wijk 
Koedijkslanden representeert geen bijzon-
dere voor Meppel belangwekkende maat-
schappelijke, economische, politieke of 
stedenbouwkundige ontwikkeling, maar 
illustreert wel hoe er gedacht werd over 
huisvesting binnen de sociale woningwet-
sfeer tijdens de jaren ´60 en ´70 van de 
20ste eeuw. Ook de woongebieden Reest-
stouwe en Slingenberg representeren geen 
bijzondere historisch-maatschappelijke 
waarde.  De Werkhorst daarentegen heeft 
vanuit historisch-maatschappelijk per-
spectief een hoge waarde als vroeg 19de-
eeuwse straatweg richting Zwolle. Ook 
de laatmiddeleeuwse Reeststouwe heeft 
een hoge waarde als waterkerende dijk en 
wegstructuur in het landschap, evenals de 
19de-eeuwse Westerstouwe. Het gebied 
Hesselingen heeft een hoge historisch-
maatschappelijke waarde. Hier bevinden 
zich nog een flink aantal elementen van 
een historisch buurtschap en is de in 1870 
ingerichte Rooms-katholieke begraafplaats 
beeldbepalend. 

Historisch-stedenbouwkundige waarden:
De historisch-stedenbouwkundige waarde 
van het gebied is gemiddeld voor wat be-

treft de woonwijk Koedijkslanden, en ook 
gemiddeld voor het gebied Reeststouwe en 
Slingenberg. Er zijn weinig bijzondere ste-
denbouwkundige figuren en de afstemming 
tussen architectuur en stedenbouw is over 
het algemeen gering. Wel is er – o.a. in het 
gebied Slingenberg en enkele buurtjes van 
Koedijkslanden - sprake van een hoge ar-
chitectonische coherentie. Dit is een be-
langrijke stedenbouwkundige kwaliteit.

Het gebied Hesselingen heeft een hoge 
historisch-stedenbouwkundige, of beter: 
historisch-landschappelijke waarde. Hier is 
ondanks de inrichting als stadspark de be-
leving als historische uitvalsroute nog goed 
ervaarbaar; bovendien is hier de koppeling 
met de route van de Staphorster Stouwe in 
essentie nog aanwezig.

De Werkhorst heeft een hoge historisch-
stedenbouwkundige waarde. De histori-
sche karakteristiek met een straatwegpro-
fiel, met aan twee zijden van het wegdek 
lange bomenrijen en doorzichten naar te-
rugliggende bebouwing met ruime groene 
voorgebieden is hier op gedeelten van de 
weg nog aanwezig.

De Reeststouwe/Westerstouwe heeft te-
vens een hoge historisch-landschappelijk 
waarde.  Deze waterkerende dijk is zeer 
oud en heeft een betekenis als verbindende 
route tussen het Reestdal en Meppel Zuid-
Het Reestplantsoen heeft een gemiddelde 
historisch-stedenbouwkundige waarde. De 
samenhang tussen de hier aanwezige be-
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bouwing ontbreekt grotendeels. De ken-
merkende groene hoven in aansluiting op 
de Reest echter zijn een goede represen-
tant van de opvattingen over groeninpas-
singen uit de jaren ’60-’70 en zij sluiten op 
een stedenbouwkundig vaardige wijze aan 
op het plantsoen langs de cultuurhistorisch 
waardevolle Reest.

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden in 
Koedijkslanden zijn gemiddeld, soms basis; 
ook voor Slingenberg is dit het geval. Dit is 
niet het geval voor de vrijstaande bebou-
wing aan de oostzijde van de Werkhorst. 
Hier bevinden zich een aantal representa-
tieve voorbeelden van Interbellumarchitec-
tuur, en de architectuur is  in grote lijnen 
nog gaaf. De karakteristiek van de bebou-
wing is daar als geheel homogeen, en on-
derstreept het historische karakter van 
deze wegstructuur. De bebouwing aan het 
Reestplantsoen heeft in een enkel geval een 
hoge architectonische waarde. Deze archi-
tectuur is echter van een te recente datum 
(na 1965) waardoor een benoeming als cul-
tuurhistorisch waardevol object niet aan de 
orde is. De verschillende architecturen heb-
ben aan het Reestplantsoen niet geresul-
teerd in een samenhangend totaalbeeld. De 
historisch-architectonische waarden van de 
bebouwing in Hesselingen is over het alge-
meen hoog. Een bijzonder object vormt de 
boerderij Hesselingen 15.
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Aanbevelingen

Voor de beleidsuitgangspunten voor dit ge-
bied in algemene zin: zie hoofdstuk 2, para-
graaf 2.1 en 2.2. 
Voor de standaard-aanbevelingen voor 
deelgebieden/specifieke structuren: zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 2.3 en 2.4 en het 
uitvoeringsdocument in bijlage 2 dat te vin-
den is na hoofdstuk 3.  
Voor specifieke, aanvullende aanbevelin-
gen wordt verwezen naar hoofdstuk 2, pa-
ragraaf 2.4.

Gaafheid: 
Ofschoon op onderdelen getransformeerd, 
is het gebied Koedijkslanden nog voldoen-
de gaaf, om het te kunnen begrijpen van-
uit zijn historisch moment van aanleg. Dit 
is minder het geval voor Hesselingen waar 
– ofschoon als historische structuur nog 
afleesbaar – ingrijpende transformaties 
plaatsgevonden hebben, o.a. door het om-
vormen van agrarisch gebied en de toevoe-
ging van nieuwe bebouwing. Slingenberg 
en het Reestplantsoen daarentegen heb-
ben weinig ingrijpende transformaties on-
dergaan gedurende de laatste 30 jaar. De 
Werkhorst is als wegstructuur geleidelijk 
aan gegroeid; hier bevinden zich gebouwen 
uit zeer verschillende periodes met een ge-
heel andere karakteristiek. De hoofdopzet 
van de weg is echter nog steeds goed af-
leesbaar. De hoofdopzet en het belang van 
de Reeststouwe/Westerstouwe is tevens 
nog steeds zeer goed afleesbaar. 

Zeldzaamheid: 
Koedijkslanden is als ontworpen woonwijk 
uit de jaren ’60 en ’70 niet zeldzaam.  Ook 
de woonwijk Slingenberg en het Reest-
plantsoen zijn dit niet. De Reeststouwe/
Westerstouwe als historisch-landschappe-
lijke structuren en het buurtschapje Hes-
selingen met de bijbehorende wegstruc-
tuur vormen echter zeldzame elementen. 
De Werkhorst is in zijn afleesbaarheid als 
historische straatweg niet zozeer zeldzaam 
als wel bijzonder en van groot belang van-
uit Meppels historisch perspectief.
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