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Gebied B2
Deelgebieden: 

A Eesinge / De Vaert
B De Schiphorst / Havixhorst
C Broekhuizen 
D Rogat
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B2 Eesinge/De Vaert, De Schiphorst/ 
Havixhorst, Broekhuizen, Rogat
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Het landelijk gebied ten oosten van Meppel wordt algemeen erkend als een landschappelijk 
zeer waardevol en daarmee maatschappelijk hoog gewaardeerd gebied, met een lange en sterk 
afleesbare geschiedenis. Het gebied wordt gekenmerkt door een kleinschalige structuur van 
akkers en weilanden in een onregelmatig kavelpatroon, veel houtwallen, bospercelen en boom-
groepen, verspreid liggende en opvallend veel monumentale historische boerderijen en land-
huizen, en lommerrijke, door dubbele bomenrijen geflankeerde landwegen. De Reest, die de 
zuidelijke grens vormt van het gebied, is zelfs op nationale schaal een zeldzaamheid, met zijn 
ongerepte meanderende loop en gave beekdallandschappen. Kleine reliëfverschillen vertellen 
een boeiend verhaal over de geschiedenis van het natuurlijke én het door mensen gevormde 
landschap. Hoewel het gebied doorsneden wordt door twee snelwegen en een modern kanaal, 
en er een modern bedrijventerrein in is aangelegd, kan toch worden gesteld dat het landelijk 
gebied relatief gaaf gebleven is. 

In het gebied zijn twee nauw met elkaar verweven landschapstypen aanwezig. 
Het esgehuchtenlandschap/kampontginningenlandschap, dit komt voor in Eesinge/De Vaert, in 
De Schiphorst/Havixhorst (beneden en boven de A28) en in Broekhuizen. Voorts het beekdal-
landschap van het Reestdal (de Reest met direct aangrenzende hooi- en weilanden). 

Het beekdallandschap van de Reest bestaat uit lage, natte gronden, waarbij de gras- en (voor-
malige) hooilanden een grotere openheid aan deze smalle strook land geven dan het direct aan-
grenzende esgehuchten- of kampontginningenlandschap van Eesinge/De Vaert en Schiphorst, 
waar de houtwallen en bospercelen overheersen. 

Hiernaast zijn nog twee ruimtelijke eenheden te onderscheiden. 
Landgoed Havixhorst, waarvan het parkachtige landschap zich onderscheidt van het aangren-
zende esgehuchten- en beekdallandschap en dat nauw overgaat in het landgoederenlandschap 
van voormalig Klooster Dikninge. En voorts Rogat, dat slechts voor een klein deel historisch is, 
en voor het overgrote deel een ‘jong’ bedrijventerrein, te midden van landelijk gebied. 

Slechts één begrenzing van het hier beschreven gebied is van natuurlijk-landschappelijke aard. 
Dit betreft de Reest. De overige grenzen worden gevormd door moderne infrastructuur (noord 
en west) of gemeentegrenzen (oost), waar overheen het landschap naadloos wordt doorgezet. 
Het gebied wordt kunstmatig opgedeeld door twee infrastructurele elementen: De Hoogeveense 
Vaart en de A28. Deze functioneren ook daadwerkelijk als harde fysieke scheidslijn, minder als 
een visuele scheidslijn.
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Panorama van het Reestdal, 
gezien richting het centrum 
van Meppel, 1970. Rechts de 
Hoogeveensche Vaart met 
de toenmalige Rumptiger-
brug, die de Oosterboerweg 
(geheel rechts) met de 
Hoogeveenseweg verbond en 
het gebied ten zuiden van de 
Vaart. Links hiervan het Dia-
conessenhuis. Centraal op de 
foto is het erf van boerderij 
De Vaert zichtbaar, gelegen 
aan de es die in de jaren ‘80 
doorsneden zou worden door 
de aanleg van de Omgelegde 
Hoogeveense Vaart. <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

◄

G
E
B

IE
D

 B
2

 
E
es

in
g

e/
D

e 
V

ae
rt

, 
D

e 
S

ch
ip

h
o

rs
t/

H
av

ix
h

o
rs

t,
 B

ro
ek

h
u

iz
en

, 
R

o
g

at

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

•	 De Reest is een laaglandbeek of -rivier die ont-
springt tussen Drogeropslagen en Slagharen, oor-
spronkelijk een hoogveengebied waarbij het overtol-
lige regenwater wordt afgevoerd door de Reest, een 
rivier met een gering verhang. Deze betreft op een 
totale lengte van zo’n 30 km niet meer dan 5 meter. 
Sinds het Holoceen, ruwweg zo’n 10.000 jaar lang, 
meandert de rivier tussen de dekzandruggen. Deze 
zijn gemodelleerd in het laatste ijstijdvak vóór het Ho-
loceen, het Weichselien. De meanderende rivier heeft 
door zandafzetting ervoor gezorgd dat in de loop der 
tijd ook terrassen en oeverwallen zijn gevormd.
•	 Het Reestdal en aangrenzende gronden zijn voor 
Drentse begrippen pas laat bevolkt en ontgonnen, 
omdat het gebied vooral na de Bronstijd (1900 – 800 
V. Chr.) door toenemende hoogveenvorming in de 
omringende streken steeds meer van de buitenwereld 
raakte afgesneden. 
•	 In de Middeleeuwen, toen het Reestdal werd ont-
gonnen, ontstonden er esgehuchten op de dekzand-
koppen naast de rivier. Nog altijd is het Reestdal in 
enge zin onbebouwd.
•	 Pas vanaf de Volle Middeleeuwen (circa 1000 
n.Chr.) is het gebied stukje bij beetje, vooral onder 
aanvoering van het kapittel van Sint Pieter in Utrecht 
en van het klooster Dikninge ontgonnen en voor per-
manente bewoning geschikt gemaakt. De eerste boe-
renhoeven in dit gebied moeten zich bevonden heb-
ben op de ‘horsten’, de koppen van de dekzandruggen 
en oeverwallen die doorgaans dicht tegen de Reest 
aan boven het natte lagere land uitstaken. Op deze in 
oppervlak zeer beperkte zandruggen of – koppen wer-
den zeer kleine essen aangelegd voor enkele boeren. 
Eesinge is zo’n es, net als Dikninge, De Vaert, Schip-
horst en Havixhorst. Een es is een groepering van 
open, langgerekte akkers zonder perceelscheidingen 
of bomen op of tussen de akkers zelf, waar gemeen-

schappelijk werd geboerd, maar wél op individuele ka-
vels. Rondom een es lag een houtwal of haag die de 
dieren van de weilanden van de akkers moest afhou-
den. Rondom de es van Eesinge was tot na de Twee-
de Wereldoorlog sprake van een dergelijke houtwal. 
De akkers bevonden zich op de es, maar de mades 
voor het vee niet, deze lagen in het natste gedeelte 
van dit gebied, direct naast de rivier, buiten de es. 
Deze mades (hooilanden) in het Reestdal hadden, in 
vergelijking met de Hesseltermades aan weerszijden 
van het Oude Diep, een zeer smalle perceelsstructuur. 
Sommige gronden langs de rivier kenden echter ook 
blokvormige ontginningen, zoals bij Havixhorst. De 
mades langs de Reest zijn altijd onbebouwd geweest, 
vanwege de telkens terugkerende wateroverlast. 
•	 Vanaf de essen werden de lager gelegen, nattere 
tussengelegen gronden van Schiphorst-Havixhorst 
en Broekhuizen ontgonnen. Daar werden geen essen 
aangelegd maar ‘kampen’, individuele akkers van in-
dividuele boeren. Zowel de boeren op de essen als op 
de kampen hadden gemengde boerenbedrijven, waar-
bij de (subtiele) hoogteverschillen en verschillende 
grondsoorten divers gebruik opleverde. 
•	 Het oostelijk grondgebied van Meppel behoorde 
in de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd tot meer-
dere ‘marken’ of ‘boermarken’. Dit waren de laagste 
bestuurseenheden in Drenthe vóór de Franse Revo-
lutie. Broekhuizen was al in 1376 een aparte marke, 
terwijl Schiphorst in de 15de eeuw als marke wordt 
aangeduid. Boermarken waren verenigingen van ge-
waardeelde boeren in een buurschap (ook wel boer-
schap genoemd). De volle buren hadden een aan-
deel, een waardeel, in de gemeenschappelijke grond 
en andere rechten in het dorp. Dit bepaalde hoeveel 
plaggen men mocht steken, dat men hout mocht kap-
pen, vee mocht laten weiden op de gemeenschappe-
lijke woeste gronden en eikentelgen moest planten. 
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De verschillende marken waren net als de opvolgers 
ervan – de gemeenten – welbepaald van elkaar be-
grensd. In het hier beschreven gebied lagen tot aan 
het begin van de 19de eeuw de marken Meppel, Oos-
terboer, Broekhuizen, Schiphorst, en (gedeeltelijk) 
Dikninge. Ook Havixhorst was aanvankelijk een afzon-
derlijke marke, die nog halverwege de 17de eeuw als 
zodanig in de archieven staat. Later is de Havixhorst 
onderdeel van de marke van Schiphorst gaan uitma-
ken.
•	 Kloosterlingen van het klooster in Ruinen, dat 
in 1325 werd verplaatst naar Dikninge, hadden niet 
alleen een belangrijk aandeel in de ontginningen in 
het gebied, maar hadden, net als het kapittel van Sint 
Pieter uit Utrecht, ook meerdere pachthoeven in bezit. 
Dikninge, dat in 1325 de status van dubbelklooster 
kreeg (klooster voor mannen en vrouwen), bezat niet 
alleen in het hier beschreven gebied veel gronden, 
hoeven en tiendrechten (kerkelijke belasting), maar 
had veel bezittingen en rechten verspreid over Dren-
the en Overijssel. De grote abdij Dikninge ontwik-
kelde zich in de Late Middeleeuwen en het begin van 
de Nieuwe Tijd tot een sociaal-economisch centrum, 
van waaruit alle verworven en aangekochte goederen 
werden beheerd. Zo ontstond een regionaal netwerk 
in Drenthe en Overijssel, met Dikninge als bestuurlijk 
knooppunt.
•	 Broekhuizen is ontgonnen vanuit het klooster 
Dikninge en behoorde tot het kloosterbezit. Na de 
Reformatie in 1598 werden de rooms-katholieke ei-
gendommen in beslag genomen door de Landschap 
Drenthe (in deze periode het bestuur van Drenthe). 
De boerderijen in Broekhuizen werden in 1641 op erf-
pacht gezet en later verkocht aan de pachters. Het 
omvatte rond het midden van de 17de eeuw een acht-
tal boerderijen. In de loop van de eeuwen kwamen er 
boerderijen bij. Bij het begin van het kadaster in 1832 
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stonden er negentien boerderijen. Aanvankelijk be-
hoorde Broekhuizen tot het kerspel De Wijk-Koekan-
ge, maar in 1811 werd Broekhuizen bij de gemeente 
Ruinerwold gevoegd. De Broekhuizers maakten ge-
bruik van de kerk in Blijdenstein. Sinds de gemeen-
telijke herindeling uit 1998 valt het gebied onder het 
grondgebied van de gemeente Meppel.
•	 De boermarke van de Oosterboer vormde een 
aparte boermarke binnen het kerspel Meppel en bleef 
een bestuurlijk onderdeel van Meppel bij het vormen 
van gemeenten aan het begin van de 19de eeuw. Hier 
had het kapittel van Sint Pieter vijf hoeven: Het Slot, 
Luttike Ramhorst, Ramhorst, In den Blomen en Rump-
te. Hoewel de Oosterboerders onderdeel uitmaakten 
van het kerspel, had de agrarische bevolking hier an-
dere belangen dan de inwoners van het opkomende 
stadje	Meppel,	met	regelmatig	conflicten	over	betalin-
gen tussen beiden gemeenschappen tot gevolg.
•	 Eesinge behoorde tot de marke Meppel en is zelfs 
één van de 5 hoeven die aan de wieg heeft gestaan 
van de latere stad Meppel. De boerderij was al in de 
13de eeuw bekend als Evesingehus. Ook de hoeve De 
Vaert is een middeleeuwse woonplaats. Voor meer in-
formatie over Eesinge en de Vaert, zie de bij deze ge-
biedsbeschrijving behorende kadertekst.
•	 Op de Havixhorst werd in de Late Middeleeuwen 
een versterkt huis gebouwd, zetel van een van lid van 
de Drentse Ridderschap. In 1371 werd het landgoed 
voor het eerst genoemd als eigendom van de oude 
Drentse familie Van den Clooster. De deelname van 
de heren van Havixhorst aan de Ridderschap werd al 
in archiefstukken uit 1435 genoemd. De Havixhorst 
werd echter pas een havezate aan het begin van de 
17de eeuw. Voor meer informatie over de Havixhorst, 
zie de bij deze gebiedsbeschrijving behorende kader-
tekst.
•	 Tussen Broekhuizen en Schiphorst, Oosterboer 

en Eesinge werd in het begin van de 15de eeuw, 
maar mogelijk veel eerder, een smal kanaal gegra-
ven, de Wetering, teneinde de waterhuishouding van 
de gebieden ten oosten van Meppel te verbeteren. 
Het feit dat hier geen beekdalafzettingen gevonden 
zijn, bewijst dat de Wetering geen natuurlijke rivier 
was. Vanuit Meppel liep hij op de plaats van de huidige 
Hoogeveense Vaart in een vrij rechte lijn oostwaarts, 
waarschijnlijk niet verder dan Rogat. De vroegste ver-
melding van de  naam Wetering in de archieven is 
in een stuk uit 1426 van de Etstoel, het Drentse ge-
rechtshof. De buurschappen Havixhorst, Schiphorst, 
Dikninge en Dunninge hadden toen een geschil met de 
buren van Meppel en Oosterboer over de onderhouds-
plicht van dit water. Anders dan in Drenthe gewoonte-
recht was, werd het onderhoud van de Wetering niet 
door de gemeenschappelijke buren verricht. Alleen de 
boeren die land en hoeven langs de Wetering hadden 
waren tot onderhoud verplicht, de andere boeren niet. 
Daartoe was de Wetering verdeeld in zeventien pan-
den of slagen. De Wetering was oorspronkelijk overi-
gens zo ondiep, dat dit water gemakkelijk met wagens 
en vee overgestoken kon worden.
•	 Het gebied kende ook een landinfrastructuur van 
formaat: een zogenaamde Hessenweg. Dit is een al-
gemene benaming voor een landweg die over grote 
afstand belangrijke handelsgebieden met elkaar ver-
bond, en die veelal niet door, maar op afstand van 
bewoningskernen liep, en waarvan de vroegste waar-
schijnlijk al in de Volle Middeleeuwen zijn aangelegd. 
Maar ook later aangelegde interregionale verbindin-
gen kregen dikwijls deze benaming. De Hessenweg op 
de grens van Schiphorst en De Wijk was één van de 
oudste doorgaande landroutes van Drenthe, die van-
uit Groningen, via Assen, Beilen, Ruinen en Koekan-
ge, langs Dikninge liep, hier de Reest overstak via het 
‘Halvestuiverbruggetje’, en zo doorliep naar Staphorst 
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Tekening van de Havixhorst  
en poortgebouwtje. Maker 
en datering onbekend <Bos, 
J., e.a., Huizen van Stand, 
Assen 1989, voorkaft>

Markegrenzen en -namen, 
geprojecteerd op een recente 
topografische kaart (uitsnede 
van de oorspronkelijke kaart) 
<Provincie Drenthe, Sectie 
Gis en Cartografie, 2004>. 
Volgens opgave van de 
gemeente heeft onderzoek 
in de stadsrandzone van 
Meppel inmiddels aangetoond 
dat de markegrens Meppel-
Oosterboer vanaf de vml. 
Rumptigerbrug (nu visstei-
ger) tussen het Roekenbosje 
en het ziekenhuisterrein 
doorloopt, en via een zand-
pad zuidwaarts. 

◄ 

◄
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•	 Bij hoeve de Rumpte lag voorheen het ‘Rump-
tiger wad’, een voorde in de Wetering waardoor de  
boeren gemakkelijk met koeien en karren konden 
trekken. Door de belangrijk hogere waterstand als ge-
volg van de aanleg van de Hoogeveense Vaart en de 
ontginningen rondom Hoogeveen kon dat niet meer. 
De Oosterboerder boeren eisten van Van Echten dan 
ook dat hier een brug zou worden gebouwd. Pas na 
enig aandringen van het college van Ridderschap en 
Eigenerfden werd hier gehoor aan gegeven. Dit werd 
de Rumptigerbrug, die in het verlengde kwam te lig-
gen van de Oosterboerweg. Bij de Rumptigerbrug lag 
ook de grens tussen de marken van Meppel en die van 
Oosterboer. Langs een smal pad liep deze grens naar 
het zuiden, tot de Reest.
•	 De sluis was waarschijnlijk het begin van Rogat 
als knooppunt en nederzetting. Aanvankelijk was hier 
geen brug. Pas in 1761 kwamen de boeren van Broek-
huizen met de Compagnie van de Vaart overeen dat zij 
op eigen kosten een wipbrug mochten aanleggen die 
noodzakelijk was om naar het zuiden te komen, om-
dat de Vaart door zijn diepte niet meer doorwaadbaar 
was. De sluiswachter bediende vanaf dat moment ook 
de brug, die de verbinding werd tussen De Wijk en Rui-
nerwold. Behalve de oversteek over de Hoogeveense 
Vaart werd Rogat ook aangedaan door de belangrijk-
ste weg vanuit Meppel naar De Wijk, Zuidwolde en 
Hoogeveen. Deze liep ten zuiden van de Hoogeveense 
Vaart tot aan Rogat en vandaar verder via de kom van 
De Wijk via Veeningen naar Zuidwolde en verder naar 
Hoogeveen. In 1857-1859 werd de weg van Meppel 
naar De Wijk verhard (het werd een straatweg), een 
reden	om	tolheffing	in	te	voeren.
•	 In De Wijk, waar gedeelten in het oosten van 
het hier beschreven gebied onder vallen, vonden 
in de 17de en 18de eeuw intensieve ontginningen 
plaats van de natte en tot dan toe slechts extensief 

en Hasselt. Al in de 17de eeuw had deze weg de sta-
tus van postweg tussen Groningen en Hasselt, maar 
mogelijk is hij van hogere ouderdom.
•	 In	1602	confisqueerde	de	Landschap	Drenthe	de	
goederen en rechten van de abdij Dikninge, een uit-
vloeisel van de Reformatie van het vierde kwart van 
de 16de eeuw. Dat betekende het einde van de heren-
diensten die veel pachters nog dienden te verrichten 
voor het klooster, en het begin van een veel onafhan-
kelijker positie van de boeren in dit gebied. Ook werd 
de eenheid van de marke Dikninge nu verbroken. En-
kele boeren ten noorden van de abdij werden nu tot 
Schiphorst gerekend, zoals de drie op dekzandopdui-
kingen gelegen pachthoeven De Bulderij, Kloeterij en 
Dijkstallingerhuizen (die in de Dikninger archieven ‘de 
meiers an de diek’ werden genoemd).
•	 Vanaf de 16de eeuw, maar zeker in de 17de, trad 
er een enorme schaalvergroting op in de turfwinning 
in de hoogveengebieden van Hoog-Drenthe. De turf 
uit grote delen van Drenthe werd via Meppel uitge-
voerd naar andere delen van het land.  De Wetering 
werd daarvoor in tussen 1625 en 1633 verlengd tot 
aan Hoogeveen door de Drentse adellijke ondernemer 
Roelof van Echten, die de vaart ook liet verbreden 
en uitdiepen, teneinde de hoogveengebieden rond-
om Hoogeveen bedrijfsmatig te kunnen exploiteren. 
Hij richtte daartoe tevens de ‘Compagnie van 5000 
morgen’ op. Om het hoogteverschil te overbruggen 
werden in de Echtinger Stroom of Hoogeveense Vaart, 
zoals de Wetering vanaf toen ging heten, sluizen aan-
gebracht, waarvan er dertien moesten komen om per 
sluis één meter te overbruggen. De Knijpeschut bij het 
Tolhuis de Knijpe is toen aangelegd, maar ook kwam 
bij Rogat een schutsluis met bijbehorende sluiswach-
terswoning, die aan de noordzijde van de Hoogeveen-
se Vaart, ten westen van de weg naar Broekhuizen 
werd gebouwd.

Scheepsjager langs de 
Hoogeveensche Vaart vanaf 
Rogat richting Meppel, ca. 
1910-1920. Het schip is 
hoog opgeladen met turf. 
De rails is van de tramlijn 
Meppel-Balkbrug <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Hoogeveensche Vaart met 
de toen nog smalle Hoog-
eveenseweg, ca. 1920-1925. 
De Rumptigerbrug lag in het 
verlengde van de Ooster-
boerweg. De afgebeelde 
ophaalbrug werd in 1925 
vervangen door een draai-
brug <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

De Rumptigerbrug over de 
Hoogeveensche Vaart, ca. 
1980-1985. Tot 1987 moest 
alle vrachtvaart van en naar 
Hoogeveen en verder hier 
langs. Vanaf 19 maart 1988 
was geen scheepvaart meer 
mogelijk door dit deel van 
de Hoogeveensche Vaart. De 
Rumptigerbrug zou in 1990 
gesloopt worden. <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Luchtfoto van Rogat, 1979. 
De oorspronkelijke planuitleg 
van de nederzetting is nog 
goed zichtbaar: bebouwing 
aan twee zijden van de Vaart 
<Drents Fotoarchief>

De voormalige ophaalbrug 
bij Rogat met zicht op de 
bebouwing aan één zijde van 
het water, 1977 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄◄

◄▲

◄

◄◄

◄
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gebruikte broeklanden. Dit wijkt af van het bekende 
Drentse beeld, waarin er zo vroeg nog geen groot-
schalige ontginning van de broeklanden plaatsvond. 
In De Wijk leidde deze ontginning tot de opdeling van 
gemeenschappelijke meenten in particuliere stukken 
land, eveneens een afwijkend patroon in de Drentse 
geschiedenis. De motor achter deze broeklandontgin-
ningen uit de 17de en vooral de 18de eeuw was de 
haverlanden- en de houtteeltcultuur. De afhankelijk-
heid van stadsmest leidde tot de aanleg van dijkwe-
gen en ‘wijken’ (kanalen) die de broeken vanuit de 
Echtinger of Hoogeveense Vaart openlegden. In de 
haverlandencyclus werden de bouwkampen (individu-
ele akkers van individuele boeren) na enige jaren af-
gewisseld door een langere periode van groenland. In 
combinatie met een opbloeiende houtteelt leidde dit 
tot een afwisselend en bosrijk landschap. In tegenstel-
ling tot de onregelmatige verkavelingspatronen van 
de ‘oude’ landen langs de Reest en de verkavelingen 
rond de dekzandeilanden in de broeken van Dikninge 
en Schiphorst, werden de latere broeklandverkavelin-
gen gekenmerkt door een rechthoekige verkaveling.
•	 Vanaf ca. 1720 nam de rijkdom in het gebied 
als geheel sterk toe – vooral als gevolg van de sterk 
groeiende export van varkens en boter via Meppel 
naar binnen- en buitenland. Dit leidde in de 18de en 
de 19de eeuw tot de afbraak van oude en de bouw 
van nieuwe boerderijen, of verbouw van oude boe-
renhoeven in representatieve architectuurstijlen en 
met representatieve erven. Vaak werden indrukwek-
kende tegeltableaus aangebracht in het interieur van 
de boerderijen. Ook nieuwe boerderijtypen werden 
geïntroduceerd, zoals de traditionele hallehuisboerde-
rij in combinatie met een dwars voorhuis. Het land-
schap bleef daarentegen wel grotendeels kleinscha-
lig, met onregelmatige kavels en veel houtwallen. De 
agrarische hoogconjunctuur in het gebied resulteerde 

in 1888 in de stichting van de Coöperatieve Zuivelfa-
briek, de eerste coöperatieve zuivelfabriek van Dren-
the in Rogat. De ruimtelijke hoofdstructuur van Rogat 
bleef vooralsnog intact.
•	 De welvaart in het gebied nam vanaf de 18de 
eeuw eveneens toe door de groei van houtvesterijen, 
een bedrijvigheid die in het gebied veel oudere wor-
tels had, en terugging op het oorspronkelijke bosrijke 
karakter van deze streken. In de 18de eeuw was de 
houtvesterij nergens in Drenthe zo belangrijk als in 
de omgeving van De Wijk. De aanleg van de Echtin-
ger  Vaart in 1632 heeft deze bedrijfstak in belangrijke 
mate gestimuleerd, omdat het hout over het water 
werd afgevoerd.
•	 Ook de Havixhorst deelde mee in de groei van 
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van de Havixhorst, Schiphorst en Broekhuizen intact. 
Tussen 1910 en 1930 daarentegen verdwenen rond 
de Havixhorst, zowel als in Schiphorst en Broekhui-
zen veel bospercelen, die in landbouwgrond of weiland 
werden omgezet. 
•	 In het laatste kwart van de 18de eeuw veran-
derde het karakter in de omgeving van Eesinge, ten 
zuiden van de Wetering, in het westen van het hier 
beschreven gebied. Op eigen initiatief van een onder-
nemende boer en landeigenaar werd de naar hem ge-
noemde Reggersweg aangelegd, die reizigers en boe-
ren uit Staphorst en Rouveen een snelle route naar de 
Meppeler markt verschafte. Voor de oversteek van de 
brug over de Reest en het gebruik van de weg werd 
door hem tol geheven. Pas na de Tweede Wereldoor-
log is oude weg rechtgetrokken en is ook de tol op-
geheven (1948), als één van de drie laatste tollen in 
Drenthe. De boerderij van Reggers, het tolhuis en de 
boerderij bij het Tolhuis zijn nog aanwezig.
•	 Meppel en ommelanden hebben als gevolg van de 
lage ligging en de samenkomst van meerdere stromen 
uit het Drentse Plateau vanouds veel te lijden gehad 
van hoge waterstanden en overstromingen. Berucht 
was in dit opzicht de overstroming van 1825, die grote 
delen van Friesland, maar ook Noord-West-Overijssel 
en Meppel en omstreken onder water zette, waaron-
der Oosterboer, Broekhuizen, Rogat en Havixhorst. De 
Reest zorgde eveneens geregeld voor overstromin-
gen, net als de Wetering en Wold Aa. De in oorsprong 
17de eeuwse Compagnie van de 5000 Morgen was 
niet in staat tot beperking van de wateroverlast van 
het kanaal en verkocht uiteindelijk in 1851 de rech-
ten op het vaarwater aan de pas opgerichte Drentsche 
Kanaal Maatschappij. Het kanaal werd daarop meteen 
gemoderniseerd, dat wil zeggen verdiept en verbreed. 
De Klaas Seinenschut (toen Klaasjesschut genoemd) 
en de Knijpeschut verdwenen en het totaal aantal slui-

dit exportproduct. De Havixhorsterbroek, het gebied 
tussen de Havixhorst en de Echtinger Vaart, werd 
vanaf de tweede helft van de 17de eeuw ontgonnen. 
Hier werden nieuwe sloten gegraven en werden en-
kele hoeven gesticht. Een deel van de opvallende lan-
ge lijnen in dit landschap is terug te voeren op deze 
ontginning. Was het landgoed in de eerste helft van 
de 17de eeuw nog voornamelijk op landbouw gericht, 
vooral onder de leiding van het geslacht De Vos van 
Steenwijk, die het landgoed in 1658 van de familie 
Van Munsters overnam, nam de oriëntatie op de hout-
vesterij sterk toe, vooral ten bate van dennen en ei-
ken. De familie De Vos van Steenwijk liet het broek 
ontsluiten door een brede laan, die de havezate met 
de Hoogeveense Vaart verbond. Deze ‘Allé’, zoals in 
de historische taxatiestukken benoemd, lag temid-
den van de hakhoutaanplant in het Havixhorsterbroek 
en gaf een rechtstreekse toegang tot de oeverplaats 
langs de vaart. De laan, het huidige lineaire stuk van 
de Schiphorsterweg, vormde als centrale verbindings-
as waarschijnlijk de voorwaarde voor een rendabele 
exploitatie van de houtopstanden op het landgoede-
rencomplex. Op de kadastrale minuut van 1823 is 
overigens nóg een klein stuk rechte laan te vinden, 
zij het onvoltooid, recht tegenover het landgoed. Deze 
liep echter dood.
•	 De Luttike Havixhorst (ofwel ‘kleine Havixhorst’) 
was een oude pachthoeve van de Havixhorst, maar 
werd sinds 1650 verzelfstandigd van het landgoed. 
Hier werd rond 1740 een tweede boerderij gebouwd. 
In 1811 werd deze kluft met enkele landerijen door 
aankoop weer aan het landgoed toegevoegd. Op één 
van de boerderijen woonde aan het begin van de 19de 
eeuw de familie Lokken, die haar naam gaf aan de 
Lokkerij. Hier bevindt zich tegenwoordig een ooie-
vaarsstation met informatiecentrum.
•	 Gedurende de 19de eeuw bleven de bospercelen 

Tolhuis aan de Reggersweg, 
ca. 1920-1930 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄
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zen werd teruggebracht van elf naar zes. In Meppel 
werd de Mallegatssluis verwijderd. Al deze maatrege-
len zorgden ervoor dat de wateroverlast van wat nu 
definitief	de	Hoogeveense	Vaart	ging	heten,	voor	een	
groot deel verleden tijd werd.
•	 De verbetering van de Hoogeveense Vaart bracht 
nieuwe activiteiten met zich mee. Voortaan waren het 
niet alleen turfschepen die op het kanaal voeren. In 
1852 begon een trekschuit te varen van Meppel naar 
Hoogeveen en Coevorden, terwijl een jaar later een 
aparte trekschuitendienst op De Wijk en Zuidwolde 
van start ging. Ook andere vormen van vervoer kre-
gen nu de aandacht. De straten in Meppel waren al 
heel lang van steen, maar de verbindingswegen met 
het platteland werden traditioneel gevormd door zand-
wegen. Na de grondwetshervormingen van Thorbecke 
van 1848 werd ook de rol van de gemeente langzaam 
maar zeker wat groter. Het aanleggen van goede we-
gen werd nu een prioriteit en dat was ook in Meppel 
het geval. De weg naar De Wijk heette de Wetering-
dijk, met de kanttekening dat het woord ‘dijk’ in natte 
delen van Nederland zowel dijk als weg betekende. 
In 1859 werd door de gemeente over hetzelfde tracé 
de straatweg Meppel-De Wijk aangelegd, een weg die 
verder ging naar Zuidwolde en Hoogeveen. Omdat 
de gebruikers de dure aanleg van een straatweg zelf 
moesten terugbetalen werd bij de voormalige sluis de 
Knijpe een tolhuis annex café gebouwd (De naam van 
de Knijpe komt van een kunstmatige vernauwing in de 
voormalige Wetering, in de 17e eeuw door van Ech-
ten omgevormd tot schutsluis). Tot de gemeentelijke 
herindeling van 1998 markeerde dit tolhuisje de grens 
van de gemeente Meppel en De Wijk. Vanuit Meppel 
werd zowel tol geheven naar Rogat en Koekange, de 
weg langs de Hoogeveense Vaart, als naar de Wijk. 
Behalve de tol en het verlaat (=sluis) hebben er 3 
boerderijen in de Knijpe gestaan.

•	 Het feit dat de Reest niet werd rechtgetrokken 
wil overigens niet zeggen dat dit smalle riviertje niet 
voor de scheepvaart werd gebruikt. Enkele jaren ge-
leden is uit bouwhistorisch onderzoek gebleken dat de 
boerderij op Schiphorst 12 een kruidenierswinkel heeft 
gehuisvest voor schippers die over de Reest voeren.
•	 Vanaf het eind van de 19de eeuw zouden ook 
andere infrastructurele werken dan verbetering van 
weg en water het gebied sterk veranderen. Op 1 mei 
1870 werd de spoorlijn Meppel-Hoogeveen-Assen-
Groningen geopend, die Eesinge afsneed van Meppel, 
en Broekhuizen van Blijdenstein. De spoorweg bracht 
een ingrijpende verandering in het landschap rond 
Meppel met zich mee. De lijn werd op enige afstand 
ten oosten van het compacte stadje gelegd en daar 
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•	 Ook met het water had men gedurende de 20ste 
eeuw het nodige te stellen. Vlak voor de oorlog werd 
het Stroomkanaal gegraven, een afwateringskanaal 
van de Reest naar de Hoogeveense Vaart, om in re-
genrijke winters het water noordwaarts af te voeren.  
Het kanaal, dat geprojecteerd was pal naast de later 
aangelegde A31, was vooral bedoeld om Meppel tegen 
overstromingen te beveiligen. Dat lukte niet altijd, ge-
tuige de grote overstroming van 1960 die Meppel ge-
heel onder water zette. Ook in 1961, 1965 en 1967 
waren er veel problemen met het water. Pas nadat 
in 1973 het zeer grote gemaal Zedemuden bij Zwart-
water was afgebouwd, werd de voortdurende dreiging 
van winterse overstromingen een stuk minder. De 
Reest heeft altijd de dans van kanalisaties en norma-
lisaties van natuurlijke wateren weten te ontspringen, 
hoewel rond 1940 op een haar na. De oorlogsomstan-
digheden verhinderden de verruiming van de Reest, 
een onderdeel van een toenmalig plan voor het verbe-
teren van de waterhuishouding van het gebied tussen 
Hoogeveense Vaart en de Reest. Na de bevrijding kon 
de Drentse Kanaal Maatschappij, de eigenaar van de 
Hoogeveense	Vaart,	wegens	financiële	problemen	niet	
meer meewerken aan deze werken. Met Rijkswater-
staat werd vervolgens in de jaren ’50 afgesproken dat 
er geen normalisatie van de Reest plaats zou vinden, 
zodat de grensrivier niet rechtgetrokken zou worden. 
Voor de eerste maal werden nu ook ‘de natuurweten-
schappelijke waarde en het landschapsschoon’ van 
het gebied onderstreept. De oude Hoogeveense Vaart 
werd niettemin nog wel aangepast. Nadat in 1960 in 
Meppel voor de zoveelste maal de straten onder wa-
ter waren gelopen, werd besloten de Hoogeveense 
Vaart te verbreden. In Rogat werd toen de oude hou-
ten stuw vervangen door een nieuwe, en ook de brug 
werd vernieuwd. 
•	 Verreweg de twee ingrijpendste infrastructurele 

verrees ook het station. De volgende decennia werd 
de ruimte tussen Meppel en het station langzaam vol-
gebouwd met villawijken, arbeidersstraten en het Wil-
helminapark. Vanuit Eesinge en de in 1860 gebouwde 
hoeve ten westen daarvan kwam de stad nu een stuk 
dichterbij. Het werd ook letterlijk een stuk drukker 
op het platteland van Oosterboer en Meppel. Door de 
spoorlijn werden stukken landschap afgesneden van 
de omgeving. 
•	 Na de trein kwam de tram van de Dedemsvaart-
sche Stoomtramweg Maatschappij (DSM). In 1908 
werd de lijn geopend. De 20 km lange tramlijn liep 
langs de straatweg van Meppel naar De Wijk, ten 
zuiden van de Hoogeveense Vaart. De komst van de 
stoomtram betekende het einde voor de trekvaart. 
Hij bracht levendigheid met zich mee, ook door het 
feit dat er een halte was in de buurt van de Rumpti-
gerbrug. De Rumptigerbrug was van de 17de eeuw 
tot 1925 een ophaalbrug, maar werd toen vervangen 
door een draaibrug. In de buurt van de brug vestigde 
zich een café en later een speeltuin. De plek werd een 
onderdeel van een populaire wandelroute van Meppe-
lers over de brug door Oosterboer of over de Regger-
weg richting Reeststouwe, Werkhorst en zo terug naar 
Meppel. Ook in Rogat was een tramhalte. De tram 
werd uiteindelijk verdrongen door het wegvervoer en 
reed voor het laatst in 1939.
•	 Een van de meest ingrijpende infrastructurele 
ontwikkelingen in het gebied vond plaats in 1939, met 
de aanleg van rijksweg 31 (de weg is in de jaren ‘60 
hernoemd als Rijksweg 32, de latere A32), die het 
landelijk gebied rond Eesinge nog verder afsneed van 
Meppel. De rijksweg is nu sterk verbreed en heeft de 
voormalige es van Eesinge, vermoedelijk de oudste 
van Meppel, in tweeën gesneden. Op de westelijke 
helft van de es is vanaf de jaren ’50 van de 20ste 
eeuw het sportpark aangelegd. 

Het tolhuisje aan de Kniepe 
tussen Meppel en Rogat, 
1970 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄
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vallend is dat het oude Kuipersdijkje, een korte, met 
bomen omzoomde landweg ten noordwesten van Ro-
gat, die al op vroeg-19de eeuwse kaarten is terug te 
vinden, bij dit alles niet werd aangetast.
In Rogat zelf werden oude huizen afgebroken en nieu-
we gebouwd. Het laatst werd de melkfabriek afgebro-
ken. In een gemetselde bank treft men nog steeds de 
plaquette	aan	die	geplaatst	werd	bij	de	eerstesteen-
legging in 1888 door J.A.G. Baron de Vos van Steen-
wijk. 
De aanleg van de A28 maakte dat Rogat vanaf het 
midden van de jaren ’70 doorgroeide als bedrijventer-
rein. In 40 jaar tijd is het uitgegroeid tot een volwaar-
dig bedrijventerrein ingeklemd tussen de snelweg en 
de Hoogeveense Vaart. In 1998 is Rogat bij de ge-
meentelijke herindeling toebedeeld aan Meppel.
•	 Aan de Hoogeveenseweg hadden zich ook al ont-
wikkelingen voorgedaan die tot schaalvergroting leid-
den. Het Diaconessenziekenhuis, dat in 1937 in de 
nabijheid van de Reggersweg direct grenzend aan het 
Reestdal werd gebouwd, dijde vanaf de jaren ’60 sterk 
uit en groeide uit tot een omvangrijk zorgcomplex aan 
beide zijden van de Reggersweg. Het complex heeft de 
landschappelijke kwaliteiten van dit gebied ingrijpend 
aangetast, vooral als gevolg van het ruimtebeslag en 
de gestapelde bebouwing. In de jaren ’80 verdween 
ook de Rumptigerbrug, die het gebied zuidelijk van 
de Hoogeveense Vaart al sinds de 17de eeuw verbond 
met het noordelijk deel van de Oosterboer. Hier was 
vanaf de jaren ’70 de bouw van de woonwijk Ooster-
boer gestart die tot na het jaar 2000 hier gerealiseerd 
werd (zie voor meer informatie over de woonwijk en 
het landelijk gebied aldaar, gebiedsbeschrijving A5).
•	 Ook de gewijzigde bedrijfsvoering van boerde-
rijen heeft in de afgelopen decennia tot een wijziging 
van het landschap geleid, al is dat in het hier beschre-
ven gebied niet sterk zichtbaar. Na de Tweede Wereld-

ingrepen in het gebied zijn de aanleg geweest van de 
A28 in de jaren ’70 en de omlegging van de Hoog-
eveense Vaart in de jaren ’80. De vaart snijdt nu de 
middeleeuwse es De Vaert in tweeën, doorklieft het 
Reestdal en de Reeststouwe, en snijdt de Schiphor-
sterweg in tweeën. De oude Hoogeveense Vaart werd 
definitief	afgesneden	van	het	achterland	en	werd	hier-
door onbruikbaar voor de doorgaande scheepvaart. 
Ook de A28 doorsnijdt meedogenloos het beekdal van 
de Reest, de es van de Vaert en het landschap van 
Schiphorst en Havixhorst, en vormt hierop een aan-
vulling van de eerder in de tweede helft van de jaren 
’60 door de provincie opgewaardeerde Hoogeveense-
weg, en het Oosterbroekenwegtracé (zie gebiedsbe-
schrijving A5 voor meer informatie over de A28 en 
andere snelweginfrastructuur).
•	 De aanleg van de nieuwe water- en weginfra-
structuur had voor Rogat ingrijpende gevolgen. De  
structuur van deze historische kern werd door de aan-
leg van de Omgelegde Hoogeveense Vaart onherken-
baar veranderd. De vaart werd aan de noordzijde rond 
Rogat gelegd, waarbij het historische water ‘Het Oude 
Diepje’, dat al op vroeg-19de eeuwse kaarten is te 
zien en aan de noordkant in een onregelmatige boog 
om Rogat heen liep, (vrijwel) volkomen werd wegge-
vaagd. De oude Hoogeveense Vaart door Rogat werd 
wat betreft het middendeel gedempt en hier werd een 
langgerekt plantsoen aangelegd. De brug verdween; 
de plek waar deze heeft gelegen is nu een doorgang 
in het plantsoen. Door het kanaal is het oude Rogat 
nu in het noorden van Broekhuizen afgesloten. Het 
sluizencomplex werd zo’n 300 meter naar het wes-
ten opgeschoven, op een nieuw aangelegd kunstmatig 
eiland in het kanaal, waar ook de verbinding tussen 
Schiphorst en Broekhuizen werd aangelegd over twee 
nieuwe bruggen. Het oostelijk bewaarde deel van de 
Oude Hoogeveense Vaart werd een jachthaventje. Op-

De stoomtram bij de halte 
Rogat, 1920-1930 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Het oorspronkelijke Diaco-
nessenhuis, 1938 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Overzicht gebouwen en om-
geving Diaconessenhuis aan 
de Hoogeveenseweg, 1950 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Het Diaconessenhuis in 1977. 
Aan de westzijde van de Reg-
gersweg is het zorgcomplex 
‘De Schiphorst’ in aanbouw. 
Aan de overzijde van de 
Hoogeveense Vaart wordt de 
grond voor de uitbreidings-
wijk Oosterboer bouwrijp ge-
maakt. <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄ ◄ 

◄

◄ ◄ 

◄
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oorlog was al sprake van een afname van het aantal 
boeren en rond 1960 en rond 1970 ondergingen de 
meeste boerderijen hier een functieverandering en 
werden niet meer als boerderij gebruikt. Dit heeft ech-
ter niet geleid tot een sterke schaalvergroting van het 
landschap, of een sterke sloop van historische boer-
derijen.
•	 Bij de gemeentelijke herindeling in 1998 werd 
Broekhuizen, dat voordien bij de gemeente Ruiner-
wold hoorde, en voor 1811 tot het kerspel De Wijk-
Koekange werd gerekend, toegevoegd aan het grond-
gebied van de gemeente Meppel. Ook werden de 
buurtschappen Rogat en Schiphorst die voorheen bij 
De Wijk hoorden aan Meppel toegevoegd.

Bronnen
<Bos, J., e.a., Huizen van Stand, Geschiedenis van 
de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun 
bewoners, Assen, 1989, p. 255>
<Elerie, J.N.H., Weerbarstig land. Een historisch-eco-
logische landschapsstudie van Koekange en de Reest, 
Wageningen/Groningen, 1998, pp. 127-129, 306-307, 
360-361, 367-376, 387>  
<Encyclopedie Drenthe Online, lemma ‘boermarke’>
<Historie en erfnamen van Broekhuizen, gemeente 
Meppel en Drents Plateau, p. 1>
<Gerding, dr. M.A.W. e.a., De Cultuurhistorie van de 
stadsrandzone Meppel-Reestdal, Drents Plateau, As-
sen, 2009, pp. 5, 37-38, 42-44>
<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>
<Interview Gerding, dr. M.A.W., 24 april 2013>
<Interview Hans Ladrak, 18 april 2013>
<Interview Theo Spek, 5 november 2012>
<Ponne, W.J., Rinzema, T.J., Meppel in de twintigste 

eeuw, Uitgeverij Boom/Uitgeverij Ten Brink, Meppel, 
1999, p. 232>
<Roegholt, M.J.W., De Hessenwegen in Oost-Neder-
land, in: ‘Weg en wegenbouw’, 1941, jrg. 1, no. 6, pp. 
99-108>
<Waterbolk, H.T. en Gerding, dr. M.A.W., Geschiede-
nis van het Reestdal in grote lijnen, in: Gerding, dr. 
M.A.W. (red.) Over de Reest. De gebouwde cultuur in 
het Reestdal. Van ingetogen naar zelfbewust, Zwolle, 
2002, pp. 12-13, 19-20>
<www.oudmeppel.nl/fotoarchief>

Boerderij Broekhuizen 14, 
voorgevel. Ansichtkaart, ver-
zonden in 1908 <Beeldbank 
Stichting Historie Ruiner-
wold>

Boerderij Broekhuizen 14, 
met boer Hendrik Jan Brou-
wer, 1916 <Beeldbank Stich-
ting Historie Ruinerwold>

Boerderij Schiphorsterweg 
18, voorgevel, 1959 <Drents 
Fotoarchief>

Boerderij Schiphorsterweg 
18, met grote houten schuur 
achter de boerderij, 1971 
<Drents Fotoarchief>

Boerderij Schiphorsterweg 
12, 1961 <Drents Fotoar-
chief>

Boerderij Schiphorsterweg 
12, 1961 <Drents Fotoar-
chief>

◄◄ 

◄

◄◄ 

◄

◄◄

◄



286 Flexus AWC 

1811



4

287Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel G
E
B

IE
D

 B
2

 
E
es

in
g

e/
D

e 
V

ae
rt

, 
D

e 
S

ch
ip

h
o

rs
t/

H
av

ix
h

o
rs

t,
 B

ro
ek

h
u

iz
en

, 
R

o
g

at

1884



288 Flexus AWC 

1908



4

289Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel G
E
B

IE
D

 B
2

 
E
es

in
g

e/
D

e 
V

ae
rt

, 
D

e 
S

ch
ip

h
o

rs
t/

H
av

ix
h

o
rs

t,
 B

ro
ek

h
u

iz
en

, 
R

o
g

at

1933



290 Flexus AWC 

1954



4

291Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel G
E
B

IE
D

 B
2

 
E
es

in
g

e/
D

e 
V

ae
rt

, 
D

e 
S

ch
ip

h
o

rs
t/

H
av

ix
h

o
rs

t,
 B

ro
ek

h
u

iz
en

, 
R

o
g

at

1974



292 Flexus AWC 

1995



4

293Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel G
E
B

IE
D

 B
2

 
E
es

in
g

e/
D

e 
V

ae
rt

, 
D

e 
S

ch
ip

h
o

rs
t/

H
av

ix
h

o
rs

t,
 B

ro
ek

h
u

iz
en

, 
R

o
g

at

2009



294 Flexus AWC 

Luchtfoto, ca. 1948-1953 <fotoarchief Stichting Oud Meppel>
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Kadertekst 4 
Eesinge, een van de oudste erven van Meppel

dan vijf hoeven, waarvan er drie op de plek 
lagen van het huidige centrum van Meppel. 
De andere twee boerderijen waren Dingstede 
en Evesingehus; later Eefsinge of Eesinge ge-
naamd, dat vandaag de dag nog aanwezig is. 
Eesinge is een esgehucht in de nabijheid van 
de Reest bestaande uit twee met elkaar ver-
weven erven. De naam Eesinge,  wat ‘woon-
plaats, aan gene zijde van de es gelegen’ 
betekent, sluit daar goed bij aan. Mogelijk be-
stond Eesinge al in 1040, toen koning Hendrik 
III zijn Drentse bezit aan het Kapittel van Sint 
Pieter schonk.

De oudste hofstede Eesinge lag mogelijk iets 
meer westwaarts, op de iets hoger gelegen 
delen in het gebied waar nu het sportpark 
Ezinge ligt. De twee boerderijen op Eesinge 
zoals wij deze vandaag de dag kennen, staan 
echter al op de kaart van de groenlanden van 
Oosterboer-zuid uit 1641, een kaart behoren-
de bij de grondschattingen. 

gen langs de Reest te klein van omvang om 
een levenskrachtige gemeenschap te kunnen 
dragen. Pas in de Middeleeuwen kwam hier 
verandering in toen men in staat was om de 
veengebieden systematisch te ontginnen. 
Toen kwamen ook de zandkoppen langs de 
Reest in aanmerking voor bewoning en ont-
stonden de voor de streek zo kenmerkende 
esgehuchten. 

Bekend is dat in de 14de eeuw het klooster 
van Dikninge in het gebied ten oosten van 
Eesinge een belangrijke plaats innam. Diknin-
ge was een voortzetting van het benedictij-
ner dubbelklooster in Ruinen, dat in 1325 
werd verplaatst naar de oevers van de Reest. 
Door het dubbelklooster Dikninge werd in de 
14de eeuw het ontginningswerk aan de Reest 
aangepakt, waardoor naar het noorden de 
Broekhuizen ontstonden. Of de omgeving van 
Eesinge ook onder supervisie van de klooster-
lingen van Dikninge tot stand is gekomen is 

Het gebied waar Eesinge toe behoort maakt 
onderdeel uit van de stadsrandzone Meppel-
Reestdal.  Dit betreft het meest westelijke 
deel van het Reestdal, dicht tegen de bin-
nenstad van Meppel aan, en afgesneden van 
de rest van het Reestdal door de omgelegde 
Hoogeveense Vaart. Het gebruik van het ge-
bied is sterk gewijzigd. Sinds de zeventiger 
jaren van de 20ste eeuw is er van de zeven 
boeren die hier een bestaan hadden geen één 
meer over. Een deel van de landerijen is, met 
het oog op de ontwikkeling van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur, overgegaan in handen 
van Het Drentse Landschap. 

Doordat de perceelsverdeling in het gebied 
tegenwoordig geheel of globaal overeenkomt 
met de percelen op de achttiende-eeuwse ka-
dasterkaarten, er twee esgehuchten met een 
rijke historie bewaard zijn gebleven (Eesinge 
en De Vaert) en doordat de Reest hier zijn 
oorspronkelijke beloop heeft, is het gebied 
cultuurhistorisch zeer waardevol. Tegelijker-
tijd is door de ontwikkelingen van de moderne 
tijd het beekdal in de omgeving van Eesinge 
getransformeerd. Dominante grootschalige 
infrastructuur – de A32, de spoorlijn en de 
Omgelegde Hoogeveense Vaart – doorkruist 
het gebied. 

De geschiedenis van Eesinge
In de periode tussen het Neolithicum en de 
Middeleeuwen was het Reestdal ongeschikt 
voor agrarische bewoning. Dit had enerzijds 
te maken met de aanwezigheid van uitge-
strekte venen aan weerszijden van het Reest-
dal. Anderzijds waren de individuele zandrug-
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echter onbekend. 

De eerste bron die Eesinge 
vermeldt is het goederen-
register van de proosdij 
van het kapittel van Sint 
Pieter uit circa 1300. De 
bisschop van Utrecht liet in 
de omgeving zijn macht en 
invloed gelden, en stelde 
het gebied en haar hoeven 
in beheer bij dit kapittel. 
Op dat moment waren er 
volgens het goederenre-
gister in Meppel niet meer Hoogeveenseweg 26, Rijksmonument, ca. 1952 <fotoarchief Stichting Oud Meppel>
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ge sportpark Ezinge bevindt was een voetpad 
aanwezig (de 1e Eesingersteeg) dat mede 
als kerkepad dienst deed. De aanleg van het 
spoor en later de rijksweg en de sportvelden 
heeft dit pad doen verdwijnen. Op haar plaats 
werd een volkstuinlocatie aangelegd die als 
kruidentuin gefunctioneerd heeft voor de me-
dicijnfabriek Brocades, en die vanaf de jaren 
veertig tot zestig van de 20ste eeuw eigen-
dom was van de gemeente en in gebruik als 
een sociale werkvoorziening. Deze locatie is 
recentelijk teruggebracht tot agrarisch per-
ceel (weiland).

Naast de 1e Eesingersteeg leidde vanaf het 
boerderijencomplex van Eesinge een voetpad 
naar het zuiden. Dit pad voerde middels een 
vonder (een eenvoudig loopbruggetje), waar-
van bekend is dat deze hier in de 18de eeuw 
over de Reest aanwezig was, naar de Reest-
stouwe. 

De Reggersweg
De nabij Eesinge aanwezige Reggersweg is 
een in de 18de eeuw aangelegde weg. De 
weg is lange tijd dé noord-zuid verbinding 
tussen Meppel en Staphorst geweest. Lange 
tijd heeft de weg een landelijk karakter gehad 
en was ook onderdeel van de wandelroute De 
Stouwe Rond (de route Reeststouwe – Reg-
gersbrug – Reggersweg). Tegenwoordig is de 
Reggersweg vooral bekend als sluiproute voor 
autoverkeer, waardoor de weg minder vrien-
delijk is geworden. 
Aanleiding voor de aanleg van de Reggers-
weg vormde het periodieke wateroverschot in 
Reest en Meppeler Diep waardoor de aanlig-
gende landen onder water liepen.  
Gevolg hiervan was dat reizigers en boeren 
uit Staphorst en Rouveen gehinderd werden 

deel beplant is geweest, hetgeen gebruikelijk 
was. Het betrof een meidoornhaag om het 
vee van de es af te houden. Bij de ingebruik-
name van de es als weiland werd deze mei-
doornhaag grotendeels weggehaald. In het 
kader van eerder cultuurhistorisch onderzoek 
werd aanbevolen de esrand in de huidige si-
tuatie weer te accentueren door middel van 
het terugbrengen van de meidoornhaag en de 
erfinrichting	bij	de	boerderijen	waar	mogelijk	
te respecteren en te herstellen overeenkom-
stig de gebruikelijke opzet in dit gebied, het-
geen in het kader van het landschapsproject 
in 2012 gebeurd is.

Tussen Eesinge en de Reggersweg heeft tot de 
jaren zeventig van de 20ste eeuw een voet-
pad gelopen min of meer evenwijdig aan de 
es, dat zich uiteindelijk splitste in een pad 
langs de es, onderlangs het tolhuis aan de 
Reggersweg, en een pad langs Reggersweg 
4 richting Rumptigerbrug. De schoolgaande 
kinderen van Eesinge gingen langs het laatste 
pad naar de lagere school in Oosterboer. 

Ook in de andere richting, in de richting van 
de boerderij die zich ter plaatse van het huidi-

De boerderijen zijn nog altijd in gebruik, hoe-
wel met een andere functie. Een van de boer-
derijen, Hoogeveenseweg 27, is tegenwoordig 
in het bezit van Het Drentse Landschap en is 
recentelijk in gebruik genomen als hospice.  
De verbouwde boerderij heeft een houtcon-
structie uit het midden van de 16de eeuw. 
De boerderij op Hoogeveenseweg 26 is aan-
gewezen als rijksmonument, maar is nog niet 
onderzocht.

Aan de oostzijde van de Reggersweg is de 
hoeve De Vaert te vinden. Ook dit is een mid-
deleeuwse woonplaats. De bij deze hoeve ge-
legen tweemans-es is helaas in de jaren ‘80 
van de 20ste eeuw doorsneden door de om-
legging van de Hoogeveense Vaart. De hoeve 
De Vaert ligt nu, ontdaan van een groot deel 
van zijn bouwlandkamp, dicht op de dijk van 
het kanaal, en heeft zijn agrarische functie 
verloren.

De kleine tweemans-es bij Eesinge is nog vol-
ledig aanwezig. De es en de parcellering van 
de overige gronden zijn goed bewaard ge-
bleven.	Op	de	 topografische	kaart	van	1910	
is goed te zien dat de esrand voor een groot 

Hoogeveenseweg 26, 2012 <Flexus AWC> Hoogeveenseweg 27, tijdens de verbouwing tot hos-
pice, 2012 <Flexus AWC>

◄
 

◄
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boerderij van Reggers is ten noorden van het 
tolhuis gelegen en wordt benoemd als ‘Op-
regghers’, een nieuwe naam voor de locatie 
van de oorspronkelijke hoeve van Reggers uit 
1755. Deze was gebouwd op een erf dat in elk 
geval al in 1641 bewoond was. Het gebouw 
is in 1972 gerestaureerd en kort daarna na 
een brand opnieuw opgebouwd. Het gebouw 
is een rijksmonument. Het tolhuis en de boer-
derij bij het Tolhuis staan er nog. Ook het tol-
huis is een rijksmonument.

Bronnen
<Arts, M., Het dubbelklooster Dikninge, Assen 
, 1945> 
<De cultuurhistorie van de stadsrandzone 
Meppel-Reestdal, Drents Plateau, 2009>
<Drenthe in de kaart gekeken. Grepen uit de 
geschiedenis van veen, water en wegen, G.H. 
Peerbolte (red), Meppel, 1976>
<Encyclopedie Drenthe Online>
<Huizen van stand. Geschiedenis van de 
Drentse havezaten en andere herenhuizen en 
hun bewoners, J. Bos (red.), Meppel, 1989>
<Interview Flexus AWC met Hans Ladrak, Bat-
tjes en Ladrak bouwhistorici, 18 april 2013>
<Inrichtingsplan Stadsrandzone Meppel – 
Reestdal ‘Restauratie van het schilderij’, 
Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Eco-
nomische Zaken, Landbouw en Innovatie, 26 
april 2012>
<Magnin, J.S., De kloosters in Drenthe, ge-
schiedkundig beschouwd, Heerenveen, 1846>

in hun tocht naar de Meppeler markt via de 
traditionele route richting Staphorster Stou-
we. Lucas Reggers, een ondernemende boer 
die aan de naar hem genoemde weg woonde, 
werd in 1777 eigenaar van de tolweg in Over-
ijssel ten zuiden van de Reest. Vervolgens liet 
hij een verhoogde weg aanleggen over zijn 
eigen land alsmede een brug over de Reest, 
waarlangs ook in de winter Meppel droog be-
reikt kon worden. Hij kreeg hierop toestem-
ming om ook over deze weg en over de brug 
tol te heffen. Daarop besloot hij aan de Reest, 
zo’n 100 meter van zijn boerderij, rond 1780 
een tolhuis te bouwen. De boerderij bij dit tol-
huis werd waarschijnlijk iets later gebouwd. 
De route werd hierop populairder dan ande-
re routes vanuit het zuiden naar Meppel. De 
weg, die al snel bekend werd onder de naam 
Reggersweg, was voor bijna 200 jaar veel 
bochtiger dan nu, omdat deze de grenzen van 
de percelen volgde. Pas na de Tweede We-
reldoorlog is de weg rechtgetrokken en is ook 
de tol opgeheven (1948), als één van de drie 
laatste tollen in Drenthe. De locatie van de 
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▲ Topografische kaart, 1910. Zichtbaar zijn de voetpaden 
van Eesinge naar de Reggersweg (stippellijnen). Zuidelijk 
hiervan ligt de es, met bomen aan de randen (puntjes). 

De Reggersweg, met het karakteristieke Reggers-
bruggetje over de Reest en de fraaie boerderij met 
tolbord, ca. 1927 <fotoarchief Stichting Oud Meppel>

◄
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Havixhorst, ca. 1930 - 1940 <Drents Foto-
archief>

Havixhorst, 1977 <Drents Fotoarchief>Tekening, Cornelis Pronk, 1732 <Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed>

Luchtfoto Havixhorst, 1966 <Drents 
Fotoarchief>

◄
 ◄

◄
 

◄
 ◄

◄
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ker huis is in 2000 een aanbouw in de vorm 
van een hallenhuisschuur toegevoegd. De Ha-
vixhorst wordt binnen de slotgracht omgeven 
met barokke tuinen, waar een rond 1870 op-
gerichte plantenkas met rondboogspanten en 
gietijzeren zuiltjes, onderdeel van uitmaakt. 
Het toegangshek dateert uit circa 1755. Aan 
het begin van de oprijlaan staat een voorma-
lige tuinmanswoning uit circa 1885.

Opvallend is de ligging van het landhuis ten 
opzichte van de weg. De Havixhorst lag oor-
spronkelijk aan de weg van Meppel naar De 
Wijk. Vanaf tenminste het begin van de 19de 
eeuw is het landgoed middels een kaarsrech-
te weg vanaf de Hoogeveense Vaart ontslo-

Hoe de havezate er tot de achttiende eeuw 
uitzag, weten we voornamelijk door overge-
leverde prenten. Het landhuis zoals we deze 
tegenwoordig kennen werd in 1753 gebouwd 
in opdracht van Jan Arent Godert de Vos van 
Steenwijk (1713-1779). De Havixhorst is ge-
bouwd in de Lodewijk XV-stijl, een bouwvorm 
die destijds in de mode was. Op de in Lodewijk 
XV-stijl uitgevoerde pronkrisaliet  is het allian-
tiewapen van Jan Arent de Vos van Steenwijk 
en zijn echtgenote Geertruid Agnes van Issel-
muden en het jaartal van bouw aangebracht. 
Op het voorplein, binnen de gracht, staan 
twee in opzet mogelijk zeventiende-eeuwse 
bouwhuizen die via rondlopende muren met 
het hoofdgebouw zijn verbonden. Aan het lin-

De Havixhorst is een landgoed gelegen op 
zandgrond ten noorden van het riviertje de 
Reest. De Havixhorst werd voor het eerst ge-
noemd in 1371. Vanaf 1618 werd het gebouw 
erkend als Havezate. Een Havezate is een 
versterkt huis, hof of hoeve die toebehoort 
aan de adel. De term Havezate (letterlijk: 
Hofstede) werd overgenomen door edelen uit 
Overijssel, die zich langs de Reest gingen ves-
tigen.  In Friesland worden dergelijke huizen 
een stins genoemd, in Groningen staan ze be-
kend als borg. 

De kern van het landgoed wordt gevormd door 
de havezate met haar bijgebouwen, gracht en 
het omliggende opgaande loofbos. Tot in de 
17de eeuw was de Havixhorst in het bezit van 
de familie Van Clooster. Korte tijd kwam de 
havezate in de 17de eeuw via vererving in het 
bezit van de familie Van Munster. Zij deden in 
1658 afstand van de Havixhorst waarmee het 
in het bezit kwam van de familie de Vos van 
Steenwijk. De Vos van Steenwijk is een ade-
lijk bestuurdersgeslacht dat oorspronkelijk uit 
noordoost Overijssel komt. De familie heeft 
door de eeuwen heen een belangrijke rol ge-
had in de Nederlandse politiek door functies 
als thesaurier-generaal, eerste of tweede Ka-
merlid of commissaris van de Koningin te be-
kleden. Bijna driehonderd jaar, van 1658 tot 
1956, had de familie De Vos van Steenwijk 
het landgoed in het bezit. In de daarop vol-
gende jaren heeft de Havixhorst verschillende 
functies gehad, totdat het in 1981 in het be-
zit kwam van Het Drentse Landschap. Sinds 
1982 is het een hotel-restaurant, wat het tot 
vandaag de dag is. 

Kadertekst 5
Landgoed de Havixhorst
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Artist-impression van de Havixhorst naar de situatie in 1832 <Elerie, Weerbarstig land, Wageningen/Groningen, 1998>

◄
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Toegangshek en voorterrein van De Havixhorst, 
2000 <Hans Hageman, Kastelenbeeldbank>

Bijgebouw links (zuidoostzijde), 2004 
<Peter van der Wielen, Kastelenbeeldbank>

Wapenschild met wijzerplaat als bekroning van 
de centrale entreepartij <Kastelenbeeldbank>

Bijgebouw rechts (noordwestzijde), 2004 
<Peter van der Wielen, Kastelenbeeldbank>

◄
 ◄

◄
 

◄
 ◄

◄
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ten, maar het landhuis is niet op deze weg 
georiënteerd. Zeer waarschijnlijk is het land-
huis uit 1753 gebouwd op de fundamenten 
van de voorgaande havezate, maar dit is niet 
met zekerheid te zeggen. De voortuin en het 
oprijgebied hebben in de loop der eeuwen 
verschillende karakters gehad. De voortuin 
heeft tegenwoordig een romantisch karakter 
met veel bomen en een halfronde oprijlaan, 
die op twee punten aansluit op de weg. Eén 
kant van deze oprijlaan sluit aan op de rechte 
weg naar de Hoogeveense Vaart. Vermoede-
lijk heeft men met de tuinaanleg (bestaande 
uit verschillende assen), de aansluiting van 
het landgoed op de hoofdontsluiting naar de 
Hoogeveense Vaart alsnog willen maken.

Het landgoed wordt tegenwoordig in zijn ge-
heel beschermd als Rijksmonument. Binnen 
de monumentenstatus valt het landhuis, de 
omliggende tuin, de bijgebouwen, de dam 
met het toegangshek, de tuinmuren met de 
achttiende-eeuwse kas, de hondenhokken in 
de tuin, de tuinmanswoning en de zonnewij-
zerssokkel.

Bronnen
<Bos J. e.a., Huizen van stand. Geschiedenis 
van de Drentse havezaten en andere heren-
huizen en hun bewoners, Meppel, 1989>
<Elerie, J.N.H., Weerbarstig land. Een histo-
risch-ecologische landschapsstudie van Koe-
kange en de Reest, Groningen, 1998>
<Stenvert R. e.a., Monumenten in Neder-
land. Drenthe, Zwolle, 2001>
<www.drentslandschap.nl>
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Het Reestdal bij zonsoplomst, 
2007 <Gemeente Meppel>

◄ 

Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

Reestdal 

De Reest vormt van dit landschap de ontstaansgrond 
en het landschappelijk hart. Deze beek stroomt al 
zo’n 10.000 jaar over een lengte van 30 km sterk 
meanderend vanuit de hogere gronden in Drenthe en 
Overijssel naar het westen. Aan weerzijden van de 
beek zijn door zandafzettingen in de loop der eeuwen 
kleine terrassen en oeverwallen gevormd, die als 
lichte verhogingen soms zichtbaar zijn in het platte 
land. Ook zijn er dekzandruggen te zien in de buurt 
van de beek, die net boven het platte land uitsteken. 
Langs de directe oevers van de beek bevinden zich 
de mades, de hooilanden, zoals die al sinds de Volle 
Middeleeuwen in gebruik zijn. Veel historische perce-
len, mogelijk nog van middeleeuwse oorsprong, zijn 
nog altijd herkenbaar. Het Reestdal heeft een geheel 
eigen karakter en is niet echt te vergelijken met de 
andere beekdalen in Drenthe. In feite rijgt de Reest 
landgoederen, heideterreinen, bossen, beekdalgras-
landen en sfeervolle boerderijen, als parels aan een 
ketting,	aaneen.	Het	35	km	lange	beekdal	is	als	fiets-	
en wandelgebied bijzonder aantrekkelijk.

De Reest is in haar lange geschiedenis nooit geka-
naliseerd of genormaliseerd en het Reestdal in enge 
zin, dat wil zeggen de beek met direct aangrenzende 
mades, is nu nog steeds grotendeels intact, afgezien 
van de doorsnijding van de Reest door de Omgelegde 
Hoogeveense Vaart, de A32 en A28. De aardkundige, 
natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden van het Reestdal zijn daarmee op Neder-
landse schaal niet uniek, maar wel uiterst zeldzaam. 

Het Reestdal in ruime zin (Reest en bijbehorende ma-
delanden, Eesinge-De Vaert, en Schiphorst-Havix-
horst) alsmede Broekhuizen vormen een landschap 

dat samengevat kan worden als een esgehuchten- 
en kampontginningenlandschap, omdat esgehuchten 
en individuele kampen hier naast elkaar voorkomen. 
Een kamp is een akker of weiland in de hand van 
één individuele boer, die ruimtelijk is afgescheiden 
van andere akkers of weilanden. Het esgehuchten-
landschap in combinatie met de kampen wordt hier 
in essentie gekenmerkt door kleine essen op hogere 
gronden, onregelmatige, relatief kleine percelen bui-
ten de essen (maar met grote maat- en vormver-
schillen), houtwallen van bomen en struiken op de 
perceelgrenzen, verspreid liggende kleine bos-, hei-
de- of broekpercelen, onregelmatig lopende smalle 
wegen en zandpaden, akkerpercelen en weides, vaak 
gemengd, en kleine hoogteverschillen in het land-
schap die vaak ook de perceelgrenzen vormen. De 
kleine percelen zijn, afhankelijk van de waterhuis-
houding, geschikt als akker of weiland. Kenmerkend 
is de gemengde bedrijfsvoering, een combinatie van 
akkerbouw en veeteelt. De essen werden oorspron-
kelijk gekenmerkt door een houtwal die als een cein-
tuur de es omsluit. Nu zijn deze oorspronkelijke es-
wallen vrijwel overal verdwenen. 

Andere houtwallen zijn nog wél overal in het land-
schap aan te treffen. Veel historische houtopstanden 
hadden in het verleden een functionele rol in het 
boerenbedrijf en het huishouden, als veewering, als 
(eiken)hakhout voor huishoudelijk gebruik, als scha-
duwbomen, als vlechthout en zo meer. Zo staat er bij 
Eesinge nog een eikengaarde. Vanaf het begin van 
de 17de eeuw waren eikengaarden zelfs een belang-
rijke inkomstenbron in het Reestdal, zoals ook in an-
dere delen van Drenthe. Ook populieren kunnen vaak 
worden aangetroffen bij boerderijen. Deze leverden 
niet alleen bruikbaar hout, maar dienden tevens als 
windsingel voor de boerderij.
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Eesinge / De Vaert (deelgebied A)

Dit deelgebied vormt het meest westelijke deel van 
het gebied, grenst aan de A32 en de spoorbaan, maar 
ademt nog altijd een traditioneel agrarische sfeer. 
Het esgehucht Eesinge, gebouwd op een zandrug 
grenzend aan de Reest, bestaat uit twee hoeven, is 
één van de vijf oorspronkelijke woonplaatsen van de 
marke Meppel en stond al in de 13de eeuw bekend 
als Evesingehus. De oorspronkelijke es is door hoog-
teverschillen	en	perceelsstructuren	nog	altijd	aflees-
baar, en ook zijn er nog resten van de houtwal rond-
om de es bewaard gebleven. Zoals boven vermeld 
zijn er nog restanten van een eikengaarde, op het erf 
van Hoogeveenseweg 27. De perceelsstructuur en de 
bebouwing zijn van grote historische waarde. 

Van de oude paden vanaf Eesinge richting Meppel 
(het kerkepad 1e Eesingersteeg) en de twee paden 
naar de Reggersweg resteert vrijwel niets meer. Het 
kerkepad was al meermaals doorsneden door de 
spoorbaan, de snelweg en de Stroomvaart, maar ook 
het stuk tussen Eesinge en de snelweg is verdwenen 
onder een volkstuinencomplex. 
Net als Eesinge is ook hoeve De Vaert een van oor-
sprong middeleeuwse woonplaats. De bij deze hoeve 
gelegen langgerekte tweemans-es is grotendeels 
verdwenen, omdat bij de aanleg van de nieuwe 
Hoogeveense Vaart in de tachtiger jaren van de 20ste 
eeuw deze vrijwel geheel is weggegraven en het res-
terende deel naast de snelweg bebost. De boerderij 
staat echter nog wel op de oorspronkelijke plek. 

Midden door het gebied loopt de in de 18de eeuw aan-
gelegde, en met bomen omzoomde Reggersweg, een 
slingerende noord-zuidverbinding tussen Staphorst 
en Meppel met het in oorsprong 18de eeuwse tolhuis 

en de historische boerderij van de familie Reggers. 
Het bebouwingspatroon uit het begin van de 19de 
eeuw, en mogelijk veel eerder, is voor wat betreft 
het stuk tussen de Reest en het ziekenhuiscomplex 
nog opmerkelijk intact. Nieuwe bebouwing staat hier 
niet, en dus is ook de oorspronkelijke openheid naar 
het landschap en het historisch karakter van de weg 
intact gebleven. 

Het ziekenhuiscomplex is een grote inbreuk op het 
historisch karakter van dit zeer oude landschap; dit is 
ter plaatse van de Reggersweg nog enigszins aan het 
zicht onttrokken door de dichte beplanting. Vanaf het 
zuiden bezien vormt de noordrand met ziekenhuis 
en drukke Hoogeveenseweg een inbreuk op de land-
schappelijke kwaliteit, maar deze zijn als gevolg van 
de houtwallen en de dichte begroeiing aan de zui-
drand van het ziekenhuis vanaf het landschap maar 
beperkt zichtbaar. 

Opmerkelijk aan dit deelgebied is dat de meeste his-
torische verkavelingen, zoals ook al zichtbaar op de 
kadastrale minuut van 1823, ook in de huidige situ-
atie nog voor een belangrijk deel herkenbaar zijn. 
De begrenzingen en kavelgrenzen zullen (deels) nog 
middeleeuws van oorsprong zijn. Zelfs enkele hout-
wallen zijn nog aanwezig (direct te zuiden van het 
ziekenhuis). De verschillende typen verkavelingen 
– stroken en blokken – zijn ook nog goed te onder-
scheiden. Vooral de korte stroken ten oosten van de 
Reggersweg zijn zeer opmerkelijk.

Het geheel van boerderijen en bijbehorende land-
schap is uniek door zijn ligging in de nabijheid van 
stedelijke bebouwing, waarbij het karakter en het 
ensemble van een typische Reestdal-hoevenederzet-
ting goed herkenbaar is gebleven. 

Zicht op de madelanden 
langs de Reest, 2011 <Ge-
meente Meppel>

De meanders van de Reest 
<Inrichtingsplan Stadsrand-
zone Meppel - Reestdal, 
Dienst Landelijk Gebied Regio 
Noord, 26 april 2012>

Zicht richting de Overijsselse 
zijde van het Reestdal, 2012 
<Flexus AWC>

Zicht op de Reest, 2012 
<Flexus AWC>

◄ ◄ 

◄ 

◄ ◄ 

◄ 



306 Flexus AWC 



4

307Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel G
E
B

IE
D

 B
2

 
E
es

in
g

e/
D

e 
V

ae
rt

, 
D

e 
S

ch
ip

h
o

rs
t/

H
av

ix
h

o
rs

t,
 B

ro
ek

h
u

iz
en

, 
R

o
g

at

Het gebied Eesinge / De Vaert maakt onderdeel uit 
van de stadsrandzone Meppel-Reestdal, die in de na-
bije toekomst meer nadrukkelijk als landschappelijke 
verbinding tussen Meppel en het Reestdal moet gaan 
fungeren. Zie beschrijving gebied D2 voor meer in-
formatie.

Schiphorst / Havixhorst (deelgebied B)

Het deelgebied Schiphorst en Havixhorst, waaronder 
een deel van de voormalige marke van Dikninge, be-
staat ook uit een esgehuchten- en kampontginnin-
genlandschap. Esgehuchten en individuele kampen 
komen hier naast elkaar voor (‘kamp’ = gemengd 
land (akkers, weiland en woeste grond van één indi-
viduele boer). Deze kampen kunnen van laatmiddel-
eeuwse oorsprong zijn, maar kunnen ook ontstaan 
zijn tijdens de ontginningen in 17de, 18de en zelfs 
19de eeuw. Dat is de reden dat hier een veelheid 
aan perceelstypen te vinden is, door en naast elkaar, 
die een belangrijke rijkdom van het gebied vormen: 
slagen naast de Reest, onregelmatige blokverkave-
lingen tussen Reest en Hoogeveense Vaart, langere 
lijnen van 17de en 18de eeuwse verkavelingen, zo-
als ten noorden van de Havixhorst. Ondanks de ver-
scheidenheid zijn alle percelen hier kleinschalig en 
vaak ruimtelijk begrensd met greppels of houtwallen. 
De essen op hogere gronden zijn nu nog nauwelijks 
in het landschap te herkennen, omdat het hoogte-
verschil minimaal is en de houtwallen rondom de 
essen in onderdelen weliswaar bewaard zijn geble-
ven, maar deze niet verschillen van de houtwallen 
rondom de kampen, die er in veel gevallen nog zijn. 
Van de bossen die het gebied hebben gekenmerkt is 
veel verdwenen in de eerste decennia van de 20ste 
eeuw, maar er is, zeker rondom de Havixhorst nog 

voldoende van bewaard gebleven om het gebied een 
bosrijk aanzien te geven. De meeste bospercelen in 
het gebied liggen niet of slechts gedeeltelijk op de 
locatie van de bospercelen zoals opgetekend in het 
begin van de 19de eeuw. De perceelsgrenzen van 
de akkers, weilanden en hooilanden zijn daarente-
gen nog redelijk goed bewaard gebleven. Ook is het 
wegenpatroon zoals dat begin 19de eeuw kon wor-
den aangetroffen, en waarvan de Schiphorsterweg 
en de Hessenweg van aanzienlijk oudere datum zijn, 
nog grotendeels intact. Meerdere historische paden, 
bijvoorbeeld de toegangspaden naar of tussen de 
boerderijen zijn in meer of mindere herkenbare vorm 
nog aanwezig. Waardevol zijn ook de kleine hoog-
teverschillen in het landschap, net zo goed als het 
gemengde grondgebruik van akkerbouw, veeteelt en 
bos(bouw), dat zo kenmerkend is voor dit gebied. 
De historische markegrenzen zijn op veel locaties nog 
te herkennen in het landschap. De grens van Schip-
horst met de marke Dikninge loopt nog altijd via slo-
ten en houtwallen vanaf de Reest, via een rechte lijn 
naar de A28. Ook de voormalige grens met de marke 
van Meppel en met die van Broekhuizen is nog goed 
aan perceelsgrenzen af te lezen.

De onbetwiste parel in dit landschap is de Havix-
horst, één van de 19 havezaten die Drenthe heeft ge-
kend. Het huidige statige landhuis dateert uit 1753. 
De kern van het landgoed wordt gevormd door de 
havezate met haar bijgebouwen, gracht, bijbeho-
rende monumentale siertuinen en parkbos. Zand-
wegen lopen langs bosjes en bloemrijke hooilanden 
omsloten door wallen en singels. In de omgeving van 
het landgoed zijn cultuurhistorische overblijfselen uit 
verschillende perioden van het landgoed aan te tref-
fen, zoals de beboste locatie van de nu verdwenen 
abdij Dikninge (deze ligt buiten het hier beschreven 

Boerderij Schiphorsterweg 7, 
2012 <Flexus AWC>

Boerderij aan de Staphor-
sterweg, in de nabijheid van 
de Havixhorst, 2012 <Flexus 
AWC>

De Havixhorst, 2012 <Flexus 
AWC>

Grote schuur bij boerderij 
Schiphorsterweg 12, 2012 
<Flexus AWC>

◄ ◄ 

◄ 

◄ ◄ 

◄ 
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Boerderij Broekhuizen 7, 
2012 <Flexus AWC>

Boerderij Broekhuizen 13, 
2012 <Flexus AWC>

Historische schuur, rietge-
kapt in het gebied Broekhui-
zen, 2012 <Flexus AWC>

Historische schuur, rietge-
kapt in het gebied Broekhui-
zen, 2012 <Flexus AWC>

◄ ◄ gebied), de boerderijen van de Lokkerij, en de sta-
tige 18de eeuwse laan naar de Hoogeveense Vaart, 
door de voormalige houtvesterijen. 
Hoewel de percelen rondom het landgoed door de 
eeuwen heen een wisselend gebruik hebben gekend 
en veel bos is verdwenen, is de Havixhorst, mede als 
gevolg van de uitzonderlijk fraaie ligging in het beek-
dal, het gave landschap in de omgeving en de zeer 
afzijdige ligging, zonder verstedelijking of stedelijke 
functies in de nabijheid, landschappelijk uitzonderlijk 
fraai en een vrijwel ongeschonden voorbeeld van een 
landgoed in een oud esgehuchten- en kampontgin-
ningenlandschap.

De bebouwing in Schiphorst-Havixhorst, inclusief 
de boerderijen, is voor het grootste deel historisch 
(19de eeuw of ouder). Dit draagt in aanzienlijk mate 
bij aan de hoge historisch-ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied. Dat geldt ook voor de historische erven, 
met vaak monumentale bomen, en een nog bestaan-
de klassieke indeling in een representatief voorerf en 
een bedrijfsmatig achtererf. Nieuwe agrarische be-
drijfsbebouwing is relatief bescheiden van omvang 
en valt nauwelijks op. 
Van groot belang voor de historisch-ruimtelijke bele-
ving	zijn	ook	de	met	bomen	geflankeerde	wegen	en	
lanen en de keienbestrating van veel van deze we-
gen en lanen. Ook de onverharde of halfverharde pa-
den zijn van groot belang voor de cultuurhistorische 
waarden en ruimtelijke beleving van het landschap.

 
Broekhuizen (deelgebied C)

Dit gebied is op grond van de huidige verschijnings-
vorm in drie eenheden onderscheiden. Ten
zuidoosten van de meest oostelijke tak van de weg 

Broekhuizen, die naar Koekange leidt, tot de ge-
meentegrens met De Wolden ligt het eerste deel, dat 
tot 1998 bij de gemeente Ruinerwold behoorde. De 
percelen zijn regelmatig en blokvormig en de bebou-
wing bestaat uit relatief oude veldontginningsboer-
derijen. Het tweede deel ligt tussen de oostelijke tak 
van de weg Broekhuizen in het oosten en de Oos-
terbroekenweg en N375 in het westen en noordwes-
ten. Hier ligt een nog goed herkenbaar hoevenland-
schap met oude met zwaar geboomte begroeide en 
omgeven erven. Loofbosjes, houtwallen en singels 
completeren het beeld. De percelen hebben een 
onregelmatige blokvorm en hebben soms gebogen 
randen en zijn begrensd door sloten met opslag in 
de randen. Ook zijn hier nog een aantal zandpaden 
en halfverharde lanen te vinden, begeleid door mooi 
uitgegroeide kroonbomen (meestal eiken) binnen of 
naast een singel. Het open gebied sluit goed aan bij 
het slagenlandschap ten noorden van de gemeente-
grens. In dit gebied zijn nog twee voormalige essen 
te vinden (zie hierna). 

Het derde deel vormt onderdeel van gebied A5, Oos-
terboer en is nu grotendeels verstedelijkt gebied, al 
zijn er nog relicten van de oude bebouwing, weg- en 
laanaanplantingen binnen de wijk Oosterboer te vin-
den.  

De naam Broekhuizen verwijst naar broeken, lagere 
en natte gronden met lichte bebossing.  Het gebied is 
iets geaccidenteerder en zandiger dan het aangren-
zende Ruinerwold en kende geen veenontginning zo-
als daar. Hoewel dit gebied laag ligt, kent het toch 
twee voormalige essen op zandophogingen. De om-
trekken hiervan zijn nog op sommige plekken in de 
perceelsgrenzen herkenbaar (rondom Broekhuizen 
16a en ten westen van Broekhuizen 23).

◄ 

◄ ◄ 

◄ 
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De kenmerken van het cultuurlandschap van Broek-
huizen zijn sterk gelijkend op die van Schiphorst-Ha-
vixhorst en van Eesinge-De Vaert, met díe uitzonde-
ring dat hier geen landgoed is gelegen, het gebied 
minder bosrijk is, en de percelen grootschaliger. 
Broekhuizen is net zo bebost geweest als Schiphorst-
Havixhorst (eveneens ten behoeve van de houtteelt), 
maar hier is de ontbossing uit het begin van de 20ste 
eeuw veel ingrijpender geweest. Ook zijn hier in 
de tweede helft van de 20ste eeuw veel historische 
perceelsgrenzen in de vorm van greppels, sloten en 
houtwallen verdwenen, waardoor het landschap iets 
grootschaliger en opener is dan dat van Schiphorst-
Havixhorst.  Er resteren nog wel enkele bospercelen 
die ook al op de vroeg- 19de eeuwse kaarten zijn te 
vinden, zoals het bosperceel ten westen van Broek-
huizen 16a. 

Net zoals in de deelgebieden Eesinge-De Vaert en 
Schiphorst-Havixhorst het geval is, zijn hier zowel 
traditionele hallenhuizen te vinden als hallenhuizen 
met een 18de of 19de eeuws dwars geplaatst voor-
huis. Deze historische boerderijen zijn hier, net als in 
de andere deelgebieden zo in de meerderheid, dat 
een bijzonder rijk landschappelijk beeld ontstaat, 
een en ander versterkt door de veelal rijke of vol-
groeide	erfinrichtingen.	
De aanplant van bomen bij oudere boerderijen had 
vooral een economische of praktische functie, zoals 
de knotlinden voor het voorhuis schaduw gaven. Bij 
de 19de eeuwse boerderijen werd het sierelement 
belangrijker, zoals een gazon met borders aan de 
zijkanten of direct voor het huis, forse kroonbomen 
van uitheemse soort (plataan, esdoorn, rode beuk), 
boomgroepen op de perceelsranden, laanbomen 
langs de opritten en boomgaarden naast of achter 
het huis. In het hele gebied bevinden zich veel eiken 
op de erven.

Bijzondere elementen zijn hier nog: 
1.   Het Kuipersdijkje langs de Hoogeveense 
Vaart. Dit is een historische weg tussen twee boer-
derijen, die al op de Franse kaarten uit het begin 
van de 19de eeuw staat afgebeeld en die liep tussen 
boerderijen direct ten noorden van Rogat en de boer-
derij De Wetering 3. De precieze ouderdom van de 
weg is niet bekend. De aan beide zijden door bomen 
geflankeerde	weg	heeft	nog	steeds	de	sfeer	van	een	
landelijke laan. 
2.  Tussen beide wegen met de naam Broekhui-
zen bevindt zich een bosrijk gebied op een voorma-
lige grote es. Met name aan de westkant bevindt zich 
reliëf. De boerderij in het zuiden van deze es is nog 
de enige resterende van het gehucht dat hier eens 
lag. Boerderij en landschap vormen een bijzonder 
aantrekkelijk landschappelijk geheel.

Rogat (deelgebied D) 

Rogat kent nu alleen nog maar aan de kant van de 
Hoogeveense Vaart een visuele verbinding met het 
boerenlandschap, omdat het verder aan alle kanten 
is ingesloten door moderne bedrijventerreinen. De 
historische kern is nog – hoewel gemutileerd – aan-
wezig in de vorm van de Sluisweg, nu omgevormd 
tot	plantsoen,	waar	aan	het	brede	profiel	kan	worden	
afgelezen dat hier eens het kanaal gelopen heeft. De 
Sluisweg (dwars), doorgang tussen de huizen door 
naar het huidige kanaal is eveneens een historisch 
relict: dit was oorspronkelijk de overkant van het his-
torische kanaal, waar de brug aanlandde en de weg 
naar Ruinerwold werd vervolgd, door Broekhuizen 
heen. Aan beide uiteinden van de Sluisweg bevindt 
zich nog een restant van het oude kanaal, waardoor 
de oorspronkelijke structuur van Rogat nog enigszins 

Een van de kenmerkende 
‘kamers’ die het land-
schap van Broekhuizen/de 
Schiphorst kenmerkt, 2012 
<Flexus AWC>

Een singel van eiken ter 
plaatse van een perceelschei-
ding, 2012 <Flexus AWC>

Een houtwal van meidoorn 
ter plaatse van een perceel-
scheiding, 2012 <Flexus 
AWC>

◄ ◄ 

◄ 

◄ ◄ 
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afleesbaar	 is.	 De	 bebouwing	 aan	 weerszijden	 van	
deze weg is nog historisch. Ook is er enige histori-
sche bebouwing aan de zuidkant van het gedempte 
kanaal bewaard gebleven, hoewel deze niet ouder is 
dan het begin van de 20ste eeuw. 
De bedrijventerreinen van Rogat worden naar het 
zuiden gedeeltelijk toe aan het oog onttrokken door 
groenstroken langs de snelweg. Vanaf Broekhuizen is 
het terrein daarentegen goed zichtbaar en vrij sto-
rend voor de landschappelijke beleving. 

Hoogeveense Vaart

In de periode 1964-1988 vond de transformatie 
van de Hoogeveense Vaart plaats naar een modern 
scheepvaartkanaal: de doorvaart werd geschikt ge-
maakt voor schepen van maximaal 300 ton, terwijl 
de vaarweg buiten de bebouwde kommen van Mep-
pel en Hoogeveen werd geleid. Er liggen thans drie 
sluizen in het kanaal: de Rogatsluis, de Ossesluis en 
de Nieuwebrugsluis. Langs het kanaal is slechts één 
historisch bouwwerk bewaard gebleven dat direct in 
verband staat met het oude kanaal en de weg hier-
langs: het tolhuis De Knijpe. Alle oude sluizen en 
bruggen zijn nu verdwenen. 

Bronnen
<ADC Heritage, Archeologische beleidskaart ge-
meente Meppel, Kaartbijlage 2: Archeologische be-
leids- en advieskaart, Amersfoort, 1 juli 2010>
<Bierema, G.J., De Reesterven in beeld, in: Gerding, 
dr. M.A.W., (red.) Over de Reest. De gebouwde cul-
tuur in het Reestdal. Van ingetogen naar zelfbewust. 
Zwolle 2002, p.48, p.50>
<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., Erfgoed van de gemeente 
Meppel, Stichting Drents Plateau, Assen, 2005>
<Historie en erfnamen van Broekhuizen, gemeente 
Meppel en Drents Plateau (onderzoek in het kader 
van het Landschapsprogramma Broekhuizen)>

Rogat, locatie waar nu de 
Hoogeveense Vaart beëin-
digd wordt. Oorspronkelijk 
liep het water hier door. De 
bebouwing van Rogat bevond 
zich ter weerszijden van het 
water, 2012 <Flexus AWC>

Rogat, Sluisweg, op de loca-
tie waar het water verdwe-
nen is, bevindt zich nu de 
centraal liggende weg, ter 
weerszijden omzoomd door 
smalle kades met hierop 
bomenrijen, 2012 <Flexus 
AWC>

◄ ◄ 

◄ 
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Cultuurhistorische waarden van het ge-
bied 

Fysieke waarden

Algemeen:
• Het open landschap, waarin relatief wei-
nig horizonvervuiling of andere visuele of 
ruimtelijke aantastingen te vinden zijn. 

• de herkenbaarheid van het kleinscha-
lige esgehuchten- en kampontginningen-
landschap waarin historische boerderijen 
en schuren of historisch ontworpen bebou-
wing en betrekkelijk kleine, met houtwal-
len, loofbosjes en singels begrensde perce-
len beeldbepalend zijn.

• De historische percelen, perceelgren-
zen en perceelscheidingen (historisch = 
aanwijsbaar op de kadastrale minuut van 
1832) (deze zijn in deze studie qua loca-
tie niet uitputtend geïnventariseerd) , als-
mede perceelscheidingen van na die datum 
die het historische landschapstype van het 
esgehuchten- en kampontginningenland-
schap ondersteunen. 

• de groenblauwe elementen en struc-
turen die het historisch gebruik van het 
landschap nog afleesbaar houden, of die 
reminiscenties zijn uit de turfwinningsge-
schiedenis van Drenthe. Specifiek te benoe-
men zijn: 
•  De Reest en het bijbehorende made-
landschap
•  De Hoogeveense Vaart/Wetering 

Cultuurhistorische waardering gebied B2

voor zover deze in historische vorm nog in 
het landschap aanwezig is 
•  Historische houtwallen en singels op 
de perceelscheidingen (deze zijn in deze 
studie qua locatie niet uitputtend geïnven-
tariseerd)
•  Voor specifieke overige elementen, 
zie onder de deelgebieden

• de historische zandpaden en klinkerwe-
gen voorzien van karakteristieke bomenrij-
en in het gebied; voor specifieke hoofdweg-
structuren, zie onder de deelgebieden. 

• De karakteristieke historische (histo-
risch = voor 1940) erven, boerderijen, 
stookhuisjes en schuren (nader te inven-
tariseren)in het gebied, inclusief de erf-
beplanting en eikengaarden; bijzondere 
elementen hierin vormen o.a. het erf Eesin-
ge en de boerderij Broekhuizen 21, en de 
cultuurhistorisch waardevolle rijksmonu-
menten en provinciale monumenten en de 
woningen die opgenomen zijn in de ge-
meentelijke rietdakenlijst.

• De waardevolle erven op Oosterboerse-
weg 1, Oosterboerseweg 5, Oosterboerse-
weg 101, en Binnenweg 3 en Binnenweg 
5 en de Wetering 3. De waardevolle er-
ven op Broekhuizen 11, Broekhuizen 13, 
Broekhuizen 14, Broekhuizen 15, Broek-
huizen 16, Broekhuizen 17/19, Broekhui-
zen 20, Broekhuizen 21, Broekhuizen 23. 
De waardevolle erven op Hoogeveenseweg 
26, Hoogeveenseweg 27, Reggersweg 6, 
Hoogeveenseweg 45, Hoogeveenseweg 46, 

Tekst <Bron>◄ 
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Schiphorsterweg 8, Schiphorsterweg 12, 
Schiphorsterweg 5/7, Schiphorsterweg 15, 
Schiphorsterweg 24, Schiphorsterweg 29, 
Schiphorsterweg 31, Staphorsterweg 2 en 
Hessenweg 28 (bron: Erfgoed van Meppel).

Reestdal:
• Het Reestdal met zijn ongerepte mean-
derende loop en gave beekdallandschap-
pen, inclusief de dekzandruggen en oever-
wallen.

Eesinge/De Vaert:
• De restanten van de essen in het land-
schap, gevormd door perceelgrenzen, res-
ten van houtwallen, plaatselijke verhogin-
gen.
 
• De route van de historische Reggersweg 
met het bijbehorende tolhuis, de  boerderij 
van Reggers, de boerderij bij het Tolhuis. 

• Het complex van twee historische boer-
derijen op de de es van Eesinge, vanwege 
hun (zeer) hoge ouderdom, en vanwege 
het gegeven dat Eesinge het laatste als zo-
danig nog herkenbare boerderijencomplex 
is waaruit de buurschap Meppel in de Mid-
deleeuwen is ontstaan. 

• De restanten van historische paden van-
af Eesinge naar Meppel

Schiphorst/Havixhorst:
• De restanten van de essen in het land-
schap, gevormd door perceelgrenzen, res-
ten van houtwallen, plaatselijke verhogin-

gen. 

• De historische Schiphorsterweg. 

• De historische Staphorsterweg

• De historische Hessenweg en zijn ver-
volg in de weg Broekhuizen.

• Het complex van havezate Havixhorst 
met historische hoofdgebouwen, bijgebou-
wen, tuinen, boerderijen van de Lokkerij, 
en de statige 18de-eeuwse laan naar de 
Hoogeveense Vaart (plaatselijk doorbroken 
door de autosnelweg).

• De historische bospercelen  rondom de 
Havixhorst die een herinnering zijn aan de 
in het gebied ooit aanwezige houtvesterij.

Broekhuizen:
• De restanten van de essen in het land-
schap, gevormd door perceelsgrenzen, res-
ten van houtwallen, plaatselijke verhogin-
gen.
 
• De historische bospercelen  die een her-
innering zijn aan de in het gebied ooit aan-
wezige houtvesterijen

• De aan de haverlanden- en de houtteelt-
cultuur gerelateerde verkavelingen in een 
deel van het gebied Broekhuizen.

• De historische wegen Broekhuizen, zo-
wel voor het gedeelte dat onderdeel uit-
maakte van de historische Hessenweg, als 
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het gedeelte met de kenmerkende vork-
structuur 

• De Oosterboerseweg

Hoogeveense Vaart/Rogat:
• De resterende delen van de oude Hoog-
eveense Vaart. 

• Het historische Kuipersdijkje, de korte, 
met bomen omzoomde, ooit als landweg en 
waterkering functionerende structuur, iets 
ten noorden van de Omgelegde Hoogeveen-
se Vaart.

• De weg ten zuiden van de Omgelegde 
Hoogeveense Vaart die min of meer hier-
aan evenwijdig loopt en die vanaf tolhuis 
de Knijpe tot aan Rogat op onderdelen nog 
het historische verloop heeft van de weg 
langs de oude Hoogeveense Vaart. 

• Het historische deel van Rogat met zijn 
nog afleesbare historische structuur ter 
plaatse van de sluisweg met de aanpalende 
historische bebouwing.

• De locatie en het tolhuis de Knijpe.

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering

De cultuurhistorische waarden van het ge-
bied zijn top, met als aantekening dat de 
cultuurhistorisch-landschappelijke waar-

den van de Reest en het Reestdal en het 
agrarisch gebied bij Eesinge/de Vaert, 
Schiphorst/Havixhorst en Broekhuizen en 
de Havixhorst/Lokkerij met bijbehorend 
houtvesterijgebied hierin leidend zijn. Voor 
de volgende onderdelen is sprake van een 
andere of aanvullende weging:  
• Rogat heeft voor wat betreft het his-
torische deel inclusief de weg Rogat een 
hoge waarde.
• Rogat voor wat betreft het industrie-
terrein de waarde basis.

Mede door zijn ouderdom bezit dit gebied 
en landschapstype in cultuurhistorisch, na-
tuurwetenschappelijk en landschappelijk 
opzicht bijzondere waarden. 
Vooral de ensembles van oude hoeves en 
essen met karakteristiek reliëf en perceel-
grenzen zijn hier waardevol. Het landschap 
van Eesinge-De Vaert, Schiphorst-Havix-
horst en Broekhuizen ontleent zijn kracht 
niet alleen aan het kleinschalige esge-
huchten- en kampontginningenlandschap, 
maar vooral aan de combinatie hiervan 
met hoofdzakelijk historische boerderijen 
en erven en de met klinkers bestrate lanen 
en wegen, die met enkele of dubbele bo-
menrijen zijn geflankeerd. Visuele of land-
schappelijke verstoringen kent het gebied 
niettemin ook (het bedrijventerrein Rogat 
is vanaf Schiphorst-Havixhorst beperkt 
zichtbaar, maar vanaf Broekhuizen juist 
vrij storend zichtbaar). De A28 levert veel 
geluidshinder op en heeft historische struc-
turen doorbroken. Dit laatste is ook het ge-
val voor de Omgelegde Hoogeveense Vaart.  
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Waardering op aspecten
Het gebied heeft een hoge historisch-maat-
schappelijke waarde.
De Havixhorst en zijn bewoners hebben 
gedurende een zeer lange tijd een stempel 
gedrukt op de ontwikkeling van de wijde 
omgeving, en de historische Hessenweg en 
de Hoogeveense Vaart vormden zeer be-
langrijke elementen in de ontwikkeling van 
het gebied en andere delen van Drenthe. De 
Hoogeveense Vaart vormde eeuwenlang de 
route voor het transport van turf uit de ve-
nen oostelijk van Meppel, en het nu reste-
rende en getransformeerde water drukt het 
belang van deze route nog steeds uit. 

Historisch-landschappelijke waarden: 
De historisch-landschappelijke waarde van 
het gebied is top.
De rivier de Reest en het bijbehorende 
Reestdal is in zijn oorspronkelijke vorm met 
zijn hooilanden op grote lijnen nog aanwe-
zig. Ook de oorspronkelijke verkaveling is 
in het gebied voor grote delen nog aanwe-
zig, inclusief de historisch-landschappe-
lijke elementen die op de perceelgrenzen 
gebruikt werden zoals de karakteristieke 
houtwallen en bomenrijen. De historische 
boerderijen (voor 1940) voorzien van pan-
nen en/of rietgedekt en de bijbehorende 
karakteristieke schuren en erven al dan 
niet voorzien van singels dragen bij aan de 
historisch-landschappelijke karakteristiek 
van het gebied, en zijn in een rijke variatie 
aanwezig. 
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Hetzelfde is het geval voor de wegen en pa-
den, die al dan niet voorzien van lange bo-
menrijen het gebied ontsluiten. De haveza-
te van de Havixhorst met de bijbehorende 
houtvesterij is nog steeds een aanspreken-
de getuige van het roemrijke verleden van 
deze woonplaats. 

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden 
van het gebied zijn top.
Dit voor wat betreft de historische boerde-
rijen (tot 1940), de Havixhorst en voor wat 
resteert van de bebouwing in het histori-
sche deel van  Rogat. De overige delen van 
Rogat hebben een basiskwaliteit. 

Gaafheid: 
Het landschap is in grote lijnen nog gaaf 
en veel historisch-landschappelijke kwali-
teiten zijn nog aanwezig. Ter plaatse van 
de infrastructuurbundels van de Omgeleg-
de Hoogeveense Vaart en de A28 is echter 
sprake van een ernstige verstoring, waar-
door de afleesbaarheid van de historische 
structuur ter plaatse teniet gedaan wordt. 
Historische structuren zijn daar verdwe-
nen.

Zeldzaamheid: 
Een ongekanaliseerde beek die nooit geka-
naliseerd is geweest, is zeldzaam in Neder-
land. Een natuurlijk beekdal met een aan-
grenzend essen- en kampenlandschap is 
niet uniek maar wel zeldzaam. 

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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B3 Nijentap en Oude Vaart

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit
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Nijentap, ten noorden van Meppel, wordt gekenmerkt door een zeer open wei-
degebied met grote blok- en strookvormige kavels, die op een enkele plek 
worden onderbroken door begroeiing op de erven en een rij populieren tussen 
Nijentap en de Boschweg. Het huidige sterk gerationaliseerde landschap, dat al 
vanaf de Volle Middeleeuwen in gebruik was als meent en hooiland van Havel-
te, werd vooral gevormd door het ruilverkavelingsplan Haveltermade uit 1929 
– 1931 en het ruilverkavelingsplan Havelte uit 1981. Het gebied kent derhalve 
een lange agrarische historie, hoewel dat op de huidige, maar ook veel 19de 
eeuwse kaarten niet is af te lezen. 
Het water van de Oude Vaart en de Drentse Hoofdvaart is zeer bepalend voor 
het karakter van het gebied. Er bevindt zich in Nijentap opvallend weinig be-
bouwing. De weinige boerderijen die er staan hebben deels een historisch, 
deels een modern karakter. 
Een gedeelte van het gebied dat hier onder Nijentap beschreven wordt, maakt 
landschappelijk en historisch deel uit van Haakswold en Ruinerwold, die in de 
Late Middeleeuwen werden ontgonnen in een slagenpatroon. 

•	 Het huidige landschap vindt zijn oorsprong in 
het beekdal van de Hesselter of Havelter Aa, een 
beek die vanuit Hoog Drenthe naar de waterrijke 
zuidwesthoek van Drenthe stroomde en ter plaatse 
van het huidige Meppel samenvloeide met de Wold 
Aa en de Reest. Waarschijnlijk is het oude beekdal 
een voormalige gletsjertong uit de voorlaatste ijstijd, 
zoals zoveel beekdalen in Drenthe. In het gebied be-
vindt zich een rivierduingebied aan de Zegelhorst-
weg, met een hoogteverschil van 1 tot 1,5 meter.  
•	 Na de laatste ijstijd (10.000 jaar v. Chr.) steeg 
de gemiddelde temperatuur, de waterafvoer stag-
neerde en het grondwaterpeil kwam omhoog, goede 
omstandigheden voor veenvorming in de laagten en 
beekdalen. Vanuit het hoogveengebied in de hogere 
delen van Drenthe vormde zich een aantal beken, 

waaronder de Hesselter of Havelter Aa, die ook wel 
Oude Diep genoemd werd.
•	 Het gebied van het buurtschap Nijentap behoor-
de al in de Volle Middeleeuwen tot het kerspel Wes-
terhesselen, een uitgestrekt kerspel op de esgronden 
van hoog-Drenthe, waar meerdere dorpen, essen 
en kluften (kluft = onderverdeling van een kerspel, 
zeer klein gehucht) onder vielen. Het gehele gebied 
ressorteerde onder het bestuur van de bisschop van 
Utrecht en het kapittel van Sint Pieter van Utrecht, 
evenals andere delen van Meppel. 
•	 In de Volle Middeleeuwen werden de venen in 
deze uiterste zuidwesthoek van Drenthe vanuit de 
hogere gronden ontgonnen, zoals Nijeveen vanuit 
Hesselte. Meer naar het oosten werden eveneens in 
de Late Middeleeuwen de venen van Haakswold en 
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Boerderij Zegelhorst, 1949 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel> 

Oude Vaart voor en na kana-
lisatie, ca. 1960 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel> 

◄ Buddingewold (later tezamen Ruinerwold genoemd) 
ontgonnen. Tussen de ontginningen van Nijenveen 
en die van Ruinerwold lag het brede beekdal van de 
Havelter Aa/Oude Diep, die maar zeer ten dele werd 
verkaveld. Het lange en brede beekdal tussen Havel-
te (Havelte ontwikkelde zich op het oostelijk gedeelte 
van de stuwwal en overvleugelde langszamerhand 
Hesselte dat in de 16de eeuw Darp werd genoemd) 
en Meppel werd eeuwenlang intensief door de boe-
ren van Havelte gebruikt als made (hooiland) en als 
meent (gemeenschappelijk weideland). Het gebied 
was te slecht ontwaterd om voor andere doeleinden 
te kunnen dienen. Op kaarten is dan ook tot in de 
19de eeuw het gebied ten zuiden van Nijentap als 
een ‘natuurlijk’, niet nader verkaveld gebied weer-
gegeven. Geheel juist is dit echter niet (zie hierna). 
•	 Al aan het einde van de Middeleeuwen werd het 
beekdal ten opzichte van de omgeving ruimtelijk be-
grensd. De veenontginningen in het oosten waren 
aanleiding tot het graven van een waterscheiding 
tussen het beekdal en de slagenlandschappen van 
Ruinerwold. Deze waterscheiding heeft in de loop 
der eeuwen onder meerdere namen bekend gestaan: 
de Hesler Sloet, Zwarte Grift of Leisloot. Haakswold 
wordt voor het eerst in 1370-1375 genoemd, zodat 
we mogen aannemen dat de veenontginningen in dat 
gebied minstens in de 14de eeuw zijn begonnen. Het 
uiterste zuidwesten van dit ontginningsgebied, tegen 
Tweelo aan, ontstond waarschijnlijk ook in deze pe-
riode. Aan de Hesselter kant van de Leisloot wer-
den langs de grens grote percelen hooiland met een 
regelmatige verkaveling in gebruik genomen: Rae-
broecken, Scherpe maet en Borcktte. 
•	 De hooilanden langs de Havelter Aa waren in 
gebruik bij boeren uit Hesselte en Havelte, en zijn 
mogelijk al veel eerder dan de 14de eeuw in gebruik 
genomen. Veel percelen hooiland bleven in ieder ge-

val tot ver in de 19de eeuw in het bezit van de boeren 
van Hesselte en Havelte.
•	 Vanaf de 17de eeuw vonden er stapsgewijs 
grote waterstaatkundige veranderingen plaats in 
het uiterst natte gebied. Rond 1640 werd de Oude 
Smildervaart (destijds Nieuwe Vaart geheten) aange-
legd, tussen Meppel en de Havelter Aa net ten zuiden 
van Nijentap, als vervangende vaarweg van de sterk 
meanderende Havelter Aa/Oude Diep. Ten noorden 
van Nijentap ging de Oude (Smilder)Vaart deels via 
de Havelter Aa, deels als nieuw gegraven afsnijding 
door naar Havelte. Van deze vaarweg werd o.a. ge-
bruik gemaakt voor het vervoer van turf uit de veen-
derijen in Havelte en na 1615, uit de noordelijker 
gelegen grote Smildervenen. Nijentap lag hiermee in 
de zeventiende eeuw aan deze belangrijke vaarweg 
van Havelte via Meppel naar Zwartsluis. 
•	 Het gebied was op dat moment al langere tijd 
bewoond. Volgens een grondschattingsregister uit 
1647 bestond Nijentap in totaal uit drie erven met 
boerderijen, waarvan er minstens één op de plek lag 
van het huidige pand Zegelhorstweg 4. Mogelijk is dit 
het zogenaamde Sieckhuijs geweest, dat rond 1672 
is afgebrand. Op de kadastrale kaarten uit het begin 
van de 19de eeuw, stonden aan het water van de 
Oude Vaart/Havelter Aa twee boerderijen ingetekend 
op de locatie van de huidige boerderijen aan de Ze-
gelhorstweg. Op deze plek bevond zich een verlaat 
(stuw), die er al minstens sinds het midden van de 
17de eeuw moet zijn geweest.
•	 In de 18de eeuw voldeed de Oude Smildervaart 
niet meer en tussen 1769 en 1774 werd de Drentsche 
Hoofdvaart (ook wel Nieuwe Smildervaart genoemd) 
gegraven. Hierbij werd de loop gevolgd van een ka-
naal dat de boerschap van Havelte nog maar kort te 
voren in 1766 had aangelegd richting Meppel om het 
gebied van de Veendijk ten noorden van het kanaal 

◄
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voor vervening te ontsluiten. Dit kanaal begon bij het 
meertje het Lok en liep langs de Haveltermeente tot 
aan het slaghek bij de Piele, en volgde de grens met 
de marke van Nijeveen tot aan de Kikkerij en het 
Oude Diep bij Meppel, om vanaf hier naar het zuid-
westen verder te lopen. In het kanaal bevond zich 
in het gebied bij Nijentap één sluis, juist boven de 
Piele, het Adamsverlaat. Midden 1769 kwam het ka-
naaldeel tussen Meppel en Havelte gereed. In 1771 
kon de eerste turf worden afgevoerd richting Meppel. 
De Drentsche Hoofdvaart heeft thans een functie als 
vaarweg voor de recreatie-, maar niet meer voor de 
beroepsvaart. 
•	 Het oude beekdal werd dus vanaf het laatste 
kwart van de 18de eeuw aan twee zijden door een 
kanaal of gegraven waterloop begrensd. Min of meer 
in het midden van dit langgerekte gebied liep aan het 
eind van de 18de, begin 19de eeuw de Oude (Smil-
der)Vaart en ten westen hiervan en ten zuiden van 
Nijentap de restanten van de Havelter Aa/Oude Diep. 
•	 De 19de eeuw luidde grote veranderingen in 
(zie de kaartuitsnedes drie pagina’s verderop). De 
oude uitvalsweg naar Steenwijk en Havelte-Diever 
die al op de kaart van Pijnacker uit 1634 ingetekend 
staat werd verbeterd, waar de rijksstraatwegen naar 
Steenwijk/Leeuwarden en naar Assen/Groningen het 
resultaat van waren. Deze laatste liep langs de Drent-
sche Hoofdvaart en was in 1839 volledig functioneel. 
Bij de Piele- of Pijlebrug bevond zich de afslag met 
de rijksstraatweg naar Leeuwarden. De rijksstraat-
weg richting Havelte/Assen/Groningen, aankomend 
vanuit het zuiden over de Steenwijkerstraatweg aan 
de westzijde van de Hoofdvaart, stak bij de Pijlebrug 
over het water en vervolgde zijn weg aan de oost-
zijde van de Hoofdvaart naar het noorden tot aan 
de Boschkampsbrug. Ter hoogte van Lok bevond zich 
een tol. Deze weg maakte de Oude Postweg overbo-
dig, die dwars door de Haveltermeente van Pijlebrug 
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Drentse Hoofdvaart, 1930 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel> 

Veldnamen beekdal Oude 
Vaart. Noordwestelijk 
gelegen Pijlebrug, zuidelijk 
Tweeloo <J.L.T.H. Niekus 
‘Gevormd en omgevormd 
landschap’ blz. 122>

Brug over de Oude vaart bij 
de Nijentapperweg, 1981 
<Collectie Historische Vereni-
ging Havelte>

◄ ◄ 

◄

◄ ◄

naar Lok liep, en waarlangs Nijentap ook te berei-
ken was, via een afslag aan deze weg. Uit histori-
sche kaarten is af te leiden dat de Oude Postweg tot 
aan de tweede helft van de 19de eeuw in het gebied 
nog aanwezig moet zijn  geweest. De rijksstraatweg 
langs de Drentsche Hoofdvaart  heeft tot ver in de 
jaren ‘70 van de 20ste eeuw - bij gebrek aan een 
rijkssnelweg - gefunctioneerd als belangrijke provin-
ciale verbindingsroute vanuit het zuiden naar Assen 
en Groningen.
•	 In 1867 werd de spoorlijn Meppel-Heerenveen 
aangelegd, die het oude beekdal doorsneed en bij 
de kruising met de Drentsche Hoofdvaart van een 
ijzeren draaibrug werd voorzien. Hiermee werd de 
huidige zuidwestgrens van het gebied vastgelegd.
•	 Behalve dat de Drentsche Hoofdvaart een ruim-
telijk aangrijpingspunt was voor wegen, was het dat 
ook voor het railvervoer. In de periode 1917 – 1934 
reed de stoomtram van de NTM (Nederlandse Tram-
weg Maatschappij) van Meppel naar Hijkersmilde 
langs de Drentsche Hoofdvaart. Deze bevond zich net 
buiten het gebied rond Nijentap, aan de westzijde 
van de Hoofdvaart. 
•	 Op de 19de eeuwse kaarten is de oorspronke-
lijke waterstaatkundige situatie rond Nijentap nog 
goed te herkennen, en op de provinciekaart van Wer-
neke/Brauns van 1840 is te zien dat het land tussen 
het Oude Diep en de Leisloot reeds een duidelijke ka-
velstructuur had. Westelijk van de Oude Diep bevond 
zich ongeveert tot aan Pijlebrug de Havelter Meent. 
Met de ruilverkaveling ‘Haveltermade’, de oudste 
ruilverkaveling van Drenthe die werd uitgevoerd in 
de periode 1929 – 1931, werden de laatste natuurlijk 
meanderende restanten van de Oude Diep/Havelter 
Aa gedempt en verdwenen deze uit het landschap. 
In die periode werd ook een begin gemaakt met het 
ontginnen van de tot dan toe nog altijd extensief be-
heerde hooi- en weidelanden op de Made. Dit wil niet 
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zeggen dat het gebied in de voorafgaande periode 
geen perceelsindeling heeft gekend. De grondschat-
tingskaart uit 1647 laat duidelijk zien dat het gehele 
gebied tussen Meppel en Nijentap, inclusief het deel 
tussen Havelter Aa/Oude Diep en Leisloot in ieder 
geval in de 17de eeuw al was verdeeld in meerde-
re stukken land met een eigen naam en met eigen 
grondschattingsaanslag. In het gebied gold het paar-
deweiderecht, dat hier tot aan de ruilverkaveling van 
toepassing is geweest. Het paardeweiderecht, of het 
recht van  naweide was een bijzonder recht dat in de 
jaren ’20 van de 20ste eeuw bijna nergens meer in 
Nederland voorkwam. Wanneer de eerste snede hooi 
laat in de zomer van het land werd gehaald, was het 
recht op de tweede snede niet aan de eigenaar van 
het land voorbehouden, maar mochten de houders 
van de naweide- of paardeweiderechten de made 
gezamenlijk naweiden. De landeigenaar was hierbij 
vaak niet een en dezelfde, met als gevolg dat dit het 
doelmatig gebruik en onderhoud van de grond in de 
weg stond. Het recht ging terug op het oude Drentse 
landbouw- en rechtssysteem van voor de scheiding 
van de marken. De paardeweiderechten maakten te-
zamen met andere rechten en plichten onderdeel uit 
van de waardelen die ieder vol ofwel vierpaardsbe-
drijf had binnen de boerschap. Met de grote marke-
scheiding in Havelte in 1860 en de meentheverde-
ling in 1874 verdween de oude bestuurlijke structuur. 
Het paardeweiderecht was echter in dit gebied als 
zelfstandig zakelijk recht in stand gebleven. Het plan 
voor de ruilverkaveling had de opzet de intentie het 
naweiderecht op te heffen en af te kopen, te stre-
ven naar een doeltreffende perceelsindeling en het 
stelsel van wegen en waterlopen te verbeteren. Zo 
geschiedde. Bij de ruilverkaveling bleef de lineaire 
strokenverkaveling ten noordwesten van het Oude 
Diep ter plaatse van de Meent die op dat moment al 
aanwezig was, en die na de meentheverdeling van 

1874 ontstaan was, op hoofdlijnen gehandhaafd. Het 
Oude Diep werd gedempt en langs nieuw aangelegde 
wegen werden nieuwe blokverkavelingen ontsloten. 
De lange weg in noord-zuidrichting die de historische 
Ruinerwoldseweg verbond met de Pijlebrug was zo’n 
nieuwe verbinding. Deze route zou later omgevormd 
worden tot provinciale weg, waarbij ter plaatse van 
Pijlebrug een herinrichting van het kruispunt en aan-
sluiting op de bestaande rijksstraatweg naar Leeu-
warden zou plaatsvinden. Andere wegen waren de 
Zegelhorst- en de Boschweg. De reeds bestaande 
Nijentapperweg die vermoedelijk na de meenthever-
deling aangelegd was, en die toen de nieuwe toegang 
tot Nijentap vormde, werd aangesloten op de Zegel-
horstweg en op de Boschweg met een brug over de 
Oude Vaart. Ditzelfde is het geval voor de Arendsweg 
die de doorgaande route tussen Ruinerwold en Ha-
velte vormde. De exacte datum van aanleg van beide 
laatste wegen is onduidelijk. 
•	 Tijdens de crisis van de jaren ’30 werd het op 
het front van ruilverkavelingen in Drenthe al snel 
weer stil; ook de landbouw was in een crisis onderge-
dompeld, en in het gebied werden uiteindelijk maar 
twee nieuwe boerderijen gebouwd, namelijk de Ze-
gelhorst en bij Nijentap. De Zegelhorst uit de jaren 
‘30, nu gelegen aan de huidige rijksomweg, introdu-
ceerde als veldontginnings- en proefboerderij nieuwe 
agrarische methoden. 
•	 In 1942 kreeg Meppel het beekdalgebied van de 
Oude Diep ten zuidwesten van de spoorlijn, dat oor-
spronkelijk Havelter grondgebied was, toegewezen. 
De ontwikkeling van dit gebied wordt beschreven 
in de gebiedsbeschrijvingen Haveltermade (gebied 
A3), De Bult Oude Vaart (gebied C1) en Steenwij-
kerstraatweg, Noord I en II (gebied C3).
•	 Ondanks de ruilverkaveling ́ Haveltermade´ be-
vonden zich op enkele plekken ook na de jaren ’30 
nog restanten van de oude Havelter Aa/Oude Diep 
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in het landschap. Vanaf de jaren ’50 verdwenen ook 
deze restanten en werd het landschap steeds ratio-
neler. Eind jaren ’60 werd de Oude (Smilder)Vaart 
rechtgetrokken en verbreed. Ook verdween in die tijd 
de brug en het eeuwenoude verlaat bij de kern van 
Nijentap. Gelijk op met het rechttrekken van de Oude 
(Smilder)vaart werd Nijentap voorzien van een nieu-
we ontsluitingsweg langs de Vaart richting Arends-
weg. De nu in het verlengde van de Nijentapperweg 
gelegen brug is vermoedelijk ook uit deze periode.
•	 In 1974 besloot de rijksoverheid een autosnel-
weg aan de oostzijde van Meppel te realiseren en 
een wegverbinding te maken vanaf de Pijlebrug, 
waar zich al begin jaren ’70 het tracé Pijlebrug – Ha-
velterberg richting Leeuwarden op een gloednieuw 
ongelijkvloers niveau bevond, naar de huidige afslag 
Meppel Noord. Voor het verkeer was dit een goede 
zaak,	want	de	bestaande	Pijlebrug	was	een	ware	fles-
senhals voor het verkeer geworden. De uitvoering 
van	het	besluit	liet	in	verband	met	gebrek	aan	finan-
ciële middelen nog op zich wachten, maar in 1986 
werd het tracé inclusief de nieuwe Pijlebrug en de 
vernieuwde aansluitingen aldaar geopend. De paral-
lelweg, de rijksomweg, is van een oudere datum, en 
stamt al uit het begin van de jaren ’60.
•	 Een tweede ruilverkaveling vanaf 1981 heeft 
het landschap ten opzichte van de historische situ-
atie tenslotte nagenoeg onherkenbaar gemaakt. 
Veel bestaande kavels in het gebied Nijentap/Oude 
Vaart werden samengevoegd. In deze periode werd 
een deel van de Boschweg weer opgeheven. De pa-
rallelweg langs de provinciale weg en de Drentsche 
Hoofdvaart, de Meenteweg, was ook een product van 
deze ruilverkaveling. De bebouwing van drie nieuwe 
boerenbedrijven langs deze weg ontstond hierop in 
de periode 1986 – 1995. Ook de Middeleeuwse Oude 
Leisloot is vanaf de Boschweg naar het noorden toe 
uiteindelijk gedempt. 

•	 Op 1 januari 1998 vond de herindeling van 
Drentse gemeenten plaats. Hierdoor viel in vervolg 
op de eerdere overdracht van grondgebied in deze 
noordoosthoek, ook het hier beschreven gebied rond 
Nijentap, ten noordoosten van de spoorlijn, en de 
zuidwesthoek van Haakswold toe aan Meppel. 
•	 het landschap van de zuidwesthoek van Haaks-
wold, met een van oorsprong laatmiddeleeuwse sla-
genverkaveling met elzenrijen op de kavelgrenzen 
(zoals nog altijd het geval is ten oosten van het buurt-
schap Blijdenstein), is vooral vanaf de jaren ’50 gera-
tionaliseerd: de slagen zijn hier bij elkaar getrokken, 
greppels gedempt en elzenrijen weggehaald.

Bronnen
<Bakker, M., Ruud Stiekema op de praatstoel, kwar-
taalblad Oud Meppel. Deel 4: jaargang 30 (2008), nr. 
4, pp. 38>
<Coert, C.A., Stromen en schutten, vaarten en voor-
den, Boom Meppel Amsterdam, 1991>
<Hanskamp, B, De Havelter Made, de eerste ruilver-
kaveling in Drenthe, in: ons waardeel, tijdschrift van 
de Drentse Historische Vereniging, Vereniging voor 
genealogie en geschiedenis, Assen, no 3 – 2011, p. 
25-32>
<Reinders, H.R., Graantransport over water, het ma-
ritieme cultuurlandschap van Zuidwest-Drenthe in 
de middeleeuwen, in Gevormd en omgevormd land-
schap van Prehistorie tot Middeleeuwen, red. Niekus, 
drs. M.J.L.Th., Assen, 2011>
<Santing, G., wat was dat voor een huis in Nijentap, 
in: ons waardeel, tijdschrift van de Drentse Histori-
sche Vereniging, Vereniging voor genealogie en ge-
schiedenis, Assen, 1993> 
<Stichting Drents Plateau, Gerding, dr. M.A.W. e.a., 
Het Erfgoed van de gemeente Meppel, Assen, 2005>
<www.oudmeppel.nl>
<www.wegenwiki.nl>



328 Flexus AWC 

1811

1904

19081908

1924



4

329Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel

19541933

G
E
B

IE
D

 B
3

 
N

ij
en

ta
p

 e
n

 O
u

d
e 

V
aa

rt



330 Flexus AWC 

1974 1995



4

331Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel

2009

G
E
B

IE
D

 B
3

 
N

ij
en

ta
p

 e
n

 O
u

d
e 

V
aa

rt



332 Flexus AWC 



4

333Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling uitbreidingswijken en buitengebied Meppel

Het gebied Nijentap is nu een zeer weinig bebouwd en 
open weidegebied. Alleen de begroeiing op de erven 
en een rij populieren tussen Nijentap en de Boschweg 
die doen herinneren aan een hier ooit aanwezige weg, 
doorbreken de open karakteristiek. Het gebied heeft 
een kavelpatroon dat haaks staat op de Oude Leisloot, 
de Drentsche Hoofdvaart en de Oude Vaart. De kavels 
bestaan deels uit smallere en korte stroken, deels uit 
blokken. De kavelgrenzen bestaan uit greppels en slo-
ten, maar niet of nauwelijks uit houtwallen of bomen-
rijen. De bewoning van dit gebied bestaat uit het oude 
kluft Nijentap met twee historische erven, dat met een 
weggetje langs de Oude Vaart verbonden is met de 
Arendsweg, de noordelijke grens van Meppel. Bij de 
Hoofdvaart, aan de Meenteweg, liggen voorts nog drie 
oude en twee jonge erven en in het noordoosten, aan 
de Boschweg, ligt tenslotte nog een erf. De agrarische 
bebouwing heeft vooral aan de zijde van de Drentsche 
Hoofdvaart een meer modern karakter. 
In zijn openheid heeft dit gebied enigszins het karak-
ter van een beekdallandschap met meenten en maden 
behouden. De kavelgrenzen zijn echter alle van jonge-
re datum en hebben geen cultuurhistorische waarde. 
De Oude Vaart, het 17de eeuwse kanaal waarmee 
voor het eerst de Hesselter of Havelter Aa werd ge-
rationaliseerd en afgesneden, stroomt nog altijd door 
Nijentap, zij het dat de stroom sinds de jaren ’60 van 
de 20ste eeuw sterk is rechtgetrokken. Dit heeft de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarde van 
deze stroom aangetast. Ook de Oude Leisloot stroomt 
nog als laatmiddeleeuwse waterloop langs de oost-
zijde van het gebied, en is daarmee een waardevol 
cultuurhistorisch artefact. Ter hoogte van de Nijen-
tapperweg-hoek Boschweg is deze eeuwenoude sloot 
echter sterk versmald, verland en zelfs gedempt.  
Het	 profiel	 van	 de	N371	 langs	 de	Drentsche	Hoofd-
vaart is dat van een moderne provinciale, geasfalteer-
de weg, met een min of meer continue rij eikenbomen 

De Oude Leisloot bij Nijen-
tap, 2012 <Flexus AWC>

De Oude Vaart in de om-
geving van Nijentap, 2012 
<Flexus AWC>

Historische boerderij aan de 
Zegelhorstweg, ter hoogte 
van de oude kern van Nijen-
tap 2012 <Flexus AWC>

Boerderij de Zegelhorst, 
gezien vanaf de Rijksomweg, 
2012 <Flexus AWC>

◄ ◄ 

◄ 

◄ ◄ 

◄

in de groene oostelijke berm. Het ruimtelijk karakter 
van de weg wordt voor een belangrijk deel bepaald 
door deze bomen en het naastgelegen water met aan 
de overzijde een identieke rij bomen. Op historische 
kaarten is duidelijk te zien dat in de 19de eeuw, en 
mogelijk eerder (hier zijn geen gegevens van) aan 
beide zijden van de Drentsche Hoofdvaart en betrek-
kelijk dicht op de weg regelmatige rijen bomen heb-
ben gestaan. 
De Drentsche Hoofdvaart is met zijn regelmatige bo-
menrijen van grote landschappelijke en eveneens van 
cultuurhistorische waarde, net als het rivierduinge-
bied aan de Zegelhorstweg, met een hoogteverschil 
van 1 tot 1,5 meter, en het open weidegebied met zijn 
zandwegen samen met de beslotenheid van de erven.  
Enkele erven zijn cultuurhistorisch waardevol, net als 
enkele historische boerderijen (waaronder ook het erf 
van de meer recente Zegelhorst). Het gegeven dat er 
ter plaatse van de historisch bewoningskern van Nij-
entap nog altijd boerderijen liggen is eveneens cul-
tuurhistorisch van belang. 
Het lint van Haakswold langs de historische uitvals-
route naar Ruinerwold is enigszins verdicht, maar als 
agrarisch lint nog wel herkenbaar, als gevolg van de 
dominantie van historische boerderij(vormen) en er-
ven. De weg is voorzien van een kenmerkend pro-
fiel	met	bomenrijen	aan	beide	zijden	van	de	weg.Het	
landschap is als gevolg van decennialange rationalisa-
tie van een belangrijk deel van zijn historische karak-
teristieken ontdaan. Het principe van het slagenland-
schap is hier nog wel herkenbaar. Ook hier bevindt 
zich op een enkele locatie een historisch boerderijvo-
lume.

Bronnen
 <Gerding, dr. M.A.W., e.a., Erfgoed van de gemeente 
Meppel, Stichting Drents Plateau, Assen, 2005>
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving
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Cultuurhistorische waarden van het ge-
bied 

Fysieke waarden

Algemeen:
•  Het open landschap met de kenmerken-
de boomsingels langs weg- en waterstruc-
turen en rondom de erven.
•  De resten van zandopduikingen in dit 
gebied, waaronder het rivierduingebied 
aan de Zegelhorstweg.
•  De kluft van Nijentap, met de twee his-
torische boerderijen en erven, in zijn be-
trekkelijke onaangetastheid. 
•  De groenblauwe elementen en struc-
turen die het historisch gebruik van het 
landschap  nog  afleesbaar  houden,  of  die 
reminiscenties zijn uit de turfwinningsge-
schiedenis  van  de  streek.  Specifiek  te  be-
noemen zijn: 
•   De Drentsche Hoofdvaart als ster-
ke zelfstandige beelddrager met zijn ken-
merkend  doorsnedeprofiel,  de  historische 
straatwegroute (‘route Imperiale’) met 
de bomenrijen, en de aan de Drentsche 
Hoofdvaart gerelateerde cultuurhistorisch 
waardevolle elementen. De Drentsche 
Hoofdvaart vormt hiernaast een duidelijke 
begrenzing van het gebied.
•   De Oude Vaart als herinnering aan 
de oorspronkelijke Oude Vaart. De ‘fy-
sieke’ cultuurhistorische waarden van de 
Oude Vaart zijn als gevolg van de norma-
lisatie in de periode eind jaren ‘60 aange-
tast, omdat de beek in dit gebied voor een 
groot gedeelte 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 Oude Leisloot als historische wa-
terloop die de geschiedenis van het gebied 
mede sterk heeft bepaald, plaatselijk voor-
zien van een boomsingel, die tevens als dui-
delijke begrenzing van het gebied fungeert. 
•  De historische wegen in het gebied, in 
aanvulling op de eerder genoemde weg 
langs de Drentsche Hoofdvaart:
•   Het historische deel van de Zegel-
horstweg
•   De weg naar Ruinerwold
•  Van minder cultuurhistorisch belang, 
stammend uit de periode van de Ruilverka-
veling: 
•   De Arendsweg 
•   De Nijentapperweg (en haar vervolg 
voorzien van bomenrijen aan de oostzijde 
van de Oude Vaart) (resultaat van ruilver-
kaveling 1929-1931) 
•  De karakteristieke historische (histo-
risch = hier voor 1940) erven, boerderijen, 
stookhuisjes en schuren (nader te inventa-
riseren) in het gebied, inclusief de erfbe-
planting . 
•  De waardevolle erven op: Zegelhorst-
weg 4, Zegelhorstweg 4a, Rijksomweg 1 
(de laatste heeft een bijzondere geschie-
denis als veldontginningsboerderij) (bron: 
Erfgoed van Meppel).
•  De in Haakswold (slagenverkaveling) 
aanwezige historische sloten, perceelgren-
zen en perceelscheidingen (historisch = 
aanwijsbaar op de kadastrale minuut van 

Cultuurhistorische waardering gebied B3
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1832) (de historische sloten en perceel-
scheidingen zijn in deze studie qua locatie 
niet uitputtend geïnventariseerd), alsmede 
sloten en perceelscheidingen van na die da-
tum die het historische landschapstype van 
het daar aanwezige slagenlandschap on-
dersteunen. Aanvullend representeren ook 
de nog aanwezige historische houtwallen 
op perceelscheidingen een fysieke waarde 
(deze zijn in deze studie qua locatie niet 
uitputtend geïnventariseerd) 

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering

De cultuurhistorische waarden van het ge-
bied zijn gemiddeld, met als aantekening 
dat het landelijk gebied rondom Nijentap en 
het landelijk gebied van Haakswold hierin 
leidend is. Beide gebieden hebben een ge-
middelde waarde. Voor de volgende onder-
delen is sprake van een andere weging: 
•  De  Drentsche  Hoofdvaart  met  zijn 
waterstructuur, aanpalende groen- en weg-
structuur heeft een hoge waarde 
•  De kluft Nijentap met zijn twee his-
torische erven heeft een hoge waarde 
•  De Oude Vaart heeft een hoge situa-
tionele waarde (vaart globaal op dezelfde 
locatie als de historische Oude Vaart), maar 
heeft in zijn huidige verschijningsvorm een 
gemiddelde waarde (is niet meer authen-
tiek). 
•  De Oude Leisloot heeft een topwaar-
de 

•  De Ruinerwoldseweg heeft een hoge 
waarde 

Waardering op aspecten
Het gebied heeft een gemiddelde histo-
risch-maatschappelijke waarde. De kluft 
Nijentap heeft geen belangrijke rol ge-
speeld in de geschiedenis van het wijdere 
gebied. Uitzonderingen op de gemiddelde 
historisch-maatschappelijke waarde vor-
men de historische Ruinerwoldseweg (hier 
Haakswold geheten), de Drentsche Hoofd-
vaart, de Oude Vaart en de Oude Leisloot. 
De Ruinerwoldseweg is een historische uit-
valsweg van de stad Meppel, die in haar 
aanleg  en  doorsnedeprofiel  deze  karakte-
ristiek nog voldoende uitdrukt. De Drent-
sche Hoofdvaart en de hierlangs gelegen 
weg is cultuurhistorisch van groot belang. 
Het betreft een historisch kanaal en een 
straatwegroute met een lange geschiede-
nis. De Oude Vaart vormde eeuwenlang de 
route voor het transport van turf uit de ve-
nen noordelijk van Meppel, en het nu res-
terende en getransformeerde water drukt 
het belang van deze route nog steeds uit. 
De Oude Leisloot heeft als markegrens tus-
sen het gebied van Havelte en Haakswold 
gefunctioneerd en heeft eeuwenlang de 
scheiding bepaald tussen de twee verschil-
lende ontginningen.

Historisch-landschappelijke waarden: 
De historisch-landschappelijke waarde 
van het gebied rondom Nijentap (inclusief 
de Meenteweg) is gemiddeld. Hoewel de 
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oorspronkelijke verkaveling in dit gebied 
vrijwel geheel is verdwenen (waarmee de 
fysieke cultuurhistorie van het landschap 
hier gering is), is daarentegen de openheid 
en de geringe bebouwingsdichtheid van 
dit landschap een verwijzing naar de ge-
schiedenis als agrarisch beekdal en in dat 
opzicht cultuurhistorisch van waarde. Dat 
geldt ook voor de locatie van de boerderij-
en langs de randen van het gebied of aan 
de vaarten, waarmee deze eigenschappen 
eveneens als cultuurhistorisch waardevol 
zijn te beschouwen. Het water dat in drie 
gegraven kanalen of waterlopen langs en 
door dit gebied stroomt is in afgeleide vorm 
eveneens een verwijzing naar deze speci-
fieke geschiedenis en is om die reden, maar 
ook vanwege de (hoge) ouderdom van deze 
kanalen, cultuurhistorisch van belang. Het 
resterend gedeelte van de Leisloot mar-
keert nog steeds het verschil in verkave-
lingsstructuur en de van elkaar afwijkende 
ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied 
bij Nijentap en bij Haakswold en is hierdoor 
van grote waarde. De Oude Vaart daarente-
gen is in haar loop sterk gewijzigd en heeft 
hiermee een gemiddelde waarde. Bijzon-
dere opvallend element in het verder kale 
landschap vormt de bomenrij ter weerszij-
de van de Boschweg, die herinnert aan de 
eerste ruilverkaveling in het gebied. Ook de 
nog resterende bomen langs de Oude Leis-
loot hebben een landschappelijke waarde 
omdat ze de loop van deze van oorsprong 
middeleeuwse watergang benadrukken.
De historisch-landschappelijke waarde in 
Haakswold is eveneens gemiddeld. Voor 
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Haakswold geldt wel dat het profiel van de 
historische uitvalsweg met voornamelijk 
20ste eeuwse boerderijen en woningen en 
bomen aan beiden zijden, en ruime door-
zichten naar het open land van grote waar-
de is. 

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden 
van de twee boerderijen in de kluft Nijen-
tap is hoog. Deze twee erven zijn van ou-
der datum dan de 19de eeuw, en de archi-
tectuur van de boerderijen is verzorgd en 
uitgesproken karakteristiek voor agrari-
sche architectuur in deze regio. De overige 
boerderijen in het gebied Nijentap onder-
steunen het ruimtelijk-agrarisch coherente 
beeld. De veldontginningsboerderij de Ze-
gelhorst aan de Rijksomweg is historisch-
architectonisch van waarde omdat dit een 
typisch agrarisch complex betreft uit de pe-
riode van het Interbellum.

Gaafheid: 
Het landschap rondom Nijentap is in zijn 
geheel ingrijpend getransformeerd en het-
zelfde geldt voor de waterloop van de Oude 
Vaart. Ook de ontsluitingsstructuur van de 
kluft Nijentap is niet meer overeenkom-
stig de originele situatie. De situatie rond 
de Drentsche Hoofdvaart draagt echter nog 
veel elementen van de originele structuur 
in zich. Ook de Ruinerwoldseweg draagt in 
zijn loop en opbouw nog de kenmerken van 
de originele situatie. 

Zeldzaamheid: 
Het gebied met zijn cultuurhistorische en 
ruimtelijke karakteristieken is niet zeld-
zaam. 

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 C1
Deelgebieden: 

A De Bult
B Oude Vaart 
C Noordeinde
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C1  De Bult, Noordeinde en 
  Oude Vaart

via De Wold Aa aan op de in 1650 ten noorden van 
de Wold Aa rechtgetrokken Smildervaart (Oude Smil-
dervaart, c.q. Oude Vaart). Over het Mallegat werd 
ter plaatse van de kruising met de uitvalsweg het 
Noordeinde een brug gerealiseerd, de Steenebrug, 
die in 1910 vervangen werd door een stalen exem-
plaar. 
•	 Tot het moment waarop de Drentsche Hoofd-
vaart werd aangelegd was de Bult onderdeel van het 
land ten zuiden van de Zomerdijk, op die plaats be-
kend als het Groeneveld. Aan de oostzijde van De 
Bult stroomde het Oude Diep, een natuurlijke water-
loop die de zuidelijker gelegen Sethe (het Meppeler 

Het hier beschreven gebied wordt grotendeels omgeven door water: het is van de bin-
nenstad gescheiden door de Buitenhaven en het Mallegat, en wordt aan de westzijde 
begrensd door de Drentsche Hoofdvaart. Het betreft een in hoofdzaak industrieel en 
bedrijvig gebied met bebouwing voornamelijk uit de naoorlogse periode dat wordt 
doorsneden door het Noordeinde, een historische uitvalsweg met oudere bebouwing. 
Twee andere belangrijke verkeersstructuren betreffen de Ceintuurbaan en de Een-
drachtstraat. De laatste verbindt de Grote Oever met de Ceintuurbaan en vervult daar-
mee de rol van ontsluiting vanuit de binnenstad.
Van zuid naar noord zijn drie deelgebieden te onderscheiden, met elk een eigen iden-
titeit. Het industrieterrein De Bult bevindt zich in het zuiden en is gelegen tussen 
de Buitenhaven en de Drentsche Hoofdvaart. Ten noorden van de Ceintuurbaan, aan 
de oostoever van de Drentsche Hoofdvaart, bevindt zich het  bedrijventerrein Oude 
Vaart. Tussen de Bult en Oude Vaart bevindt zich het derde deelgebied: de historische 
uitvalsweg Noordeinde, met twee hiervan afwijkende gebieden ter weerszijden. Ten 
zuiden van het Noordeinde bevindt zich het Molenpad en omgeving, een overwegend 
industrieel gebied dat overloopt in de Bult. Ten noordoosten bevindt zich de School-
straat en omgeving die gekenmerkt wordt door grootschalige bebouwing: scholen, 
bedrijven en maatschappelijke functies, en die qua karakter meer aansluit bij de Cein-
tuurbaan dan het Noordeinde zelf. 
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•	 Om het gebied in zijn geheel beter te begrij-
pen is het van belang kennis te nemen van de lange 
geschiedenis van veranderde waterlopen ter plaatse. 
Oude kronkelige waters zijn rechtgetrokken, nieuwe 
verbindingen en nieuwe vaarten zijn hier aangelegd. 
Deze ingrepen werden behalve voor de strijd tegen 
het water en regulering ten behoeve van droge voe-
ten en bouwland, ook uit hoofde van transport en 
handel uitgevoerd. 
•	 Een wateringreep voor het versneld afvoeren 
van water om droge voeten en bouwland te behou-
den betrof het graven in 1662 van het Mallegat tus-
sen het Oude Diep en de Wold Aa. Het Mallegat sloot 

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit
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Diep) verbond met de noordelijk gelegen Havelter 
Aa. In 1767 werd de aanzet gegeven voor opeen-
volgende veranderingen in de waterstructuur met 
de aanleg van de Nieuwe Smildervaart (Drentsche 
Hoofdvaart), dit op de locatie ten noorden van de 
huidige Galgenkampbrug richting Assen en de ve-
nen aldaar, ter vervanging van de Oude Smildervaart 
(Oude Vaart) naar het noorden. Voor de verbinding 
tussen de Nieuwe Smildervaart en het Meppeler Diep 
werd bij Meppel eerst nog gebruik gemaakt van de 
loop van de Oude Diep omdat bij de onderhandelin-
gen met de eigenaren van de grond op het Groene-
veld veel tegenwerking ontstond. In vervolg hierop 
werd in 1882 tussen het Meppeler Diep en de Nieuwe 
Smildervaart toch een nieuwe kortere verbinding ge-
graven. Hierbij werd een stuk land van het gebied 
Groeneveld tussen de Zomerdijk en het Oude Diep 
afgesneden en werd een eiland gevormd, met hier-
op nog de daar aanwezige boerderij. Het Oude Diep 
werd hiermee als doorvaartroute minder van belang, 
en in het noordelijk deel van dit water, toepasselijk 
het Oude Gat genoemd, lagen tot 1915, totdat het 
water hier ten behoeve van de aanvoer van de Land-
bouwbank nodig was, de woonschepen van Meppel. 
In Meppel ontbrak in de jaren ´20 van de 20ste eeuw 
een grotere haven met voldoende aanlegplek. Het  
Oude Diep werd daartoe uiteindelijk ter plaatse van 
de huidige Buitenhaven verbreed en deze werd in 
1928 geopend als de Nieuwe Haven of Buitenhaven. 
Rond dezelfde tijd werd de verbinding tussen de Bui-
tenhaven en de Drentsche Hoofdvaart gedempt en 
ontstond de huidige Molenhoek. Ten noorden hier-
van heeft nog lange tijd de Kleine Landbouwbank-
haven gelegen (voorheen Oude Gat). Deze is in de 
periode tussen 1964-1974 deels gedempt en verder 
bebouwd.
•	 Het Noordeinde was lange tijd de enige locatie 

in het gebied waar geconcentreerde bebouwing voor-
kwam. Het was de enige noordwestelijke uitvalsweg 
van Meppel, die met een brug over het Oude Diep 
(de Veenebrug, de latere Galgenkampsbrug, een sta-
len draaibrug, die met de komst van de NTM-tram 
in 1916 werd vervangen door een sterkere stalen 
ophaalbrug die tot 1964 dienst gedaan heeft) was 
verbonden met de Zomerdijk. Over deze dijk liepen 
de doorgaande routes naar Zwartsluis in het zuiden 
en naar Havelte, Diever en Steenwijk in het noorden. 
De huidige Ceintuurbaan die nu als dominante route 
aansluit op de Galgenkampsbrug volgt het tracé van 
de hier oorspronkelijk aanwezige tramlijn, en is in 
1933 aangelegd volgens de opzet zoals getekend in 
het Uitbreidingsplan van stadsarchitect Monsma uit 
1927. 
•	 De Bult en het gebied Oude Vaart, dat ten noor-
den van de Ceintuurbaan gelegen is, werden in dat-
zelfde plan bestemd tot bedrijventerrein. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen deze gebieden pas 
echt als zodanig tot ontwikkeling. 
 
Bronnen
<Coert, C.A., Stromen en schutten, vaarten en voor-
den, Boom Meppel Amsterdam, 1991>
<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>
<Kaart provincie Drenthe 1840, A. Werneke Cz. en 
J.C. Brauns, schaal 1:50000 (beeldbank VU Amster-
dam); Kaart Drentse Hoofdvaart 1843, J. Strootman, 
schaal 1:5000 (H.J. Versfelt, Kaarten van Drenthe 
1500-1900, Groningen/Veendam 2004); Waterkaar-
ten Flexus AWC, CHV Meppel binnenstad en cen-
trumschil, Rotterdam 2013>
<www.oudmeppel.nl>

Luchtfoto van De Bult met op 
de achtergrond Oevers, 1987 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>
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Deelgebied De Bult
De Bult wordt grotendeels omgeven door water; alleen aan de noordzijde is 
er sprake van een landkoppeling ter plaatse van de Molenhoek. De Bult wordt 
gekenmerkt door kaden, industriepanden en opslagterreinen. De hoofdont-
sluitingsstructuur van het gebied vindt plaats via de Molenhoek, en vanaf de 
Jan van de Boschkade.

van stadsarchitect Monsma door de gemeenteraad 
waarin de Bult bestemd werd als terrein voor be-
drijvigheid,  startten de industriële activiteiten op 
Meursinge c.q. de Bult. Rond datzelfde jaar werd al 
het noordelijk gedeelte van de J. van den Bosch-
kade bouwrijp gemaakt. In de periode 1927-1933 
werd het noordelijke puntje van de Bult in de di-
recte nabijheid van de Kleine Landbouwbankhaven 
bebouwd. Pas na 1948 kwam de rest van het in-
dustrieterrein	 definitief	 tot	 ontwikkeling.	 Hiervoor	
moest de voetbalvereniging Alcides, die al lange tijd 
het terrein direct aansluitend op de door haar ge-
huurde nog aanwezige boerderij gebruikte, verhui-
zen naar het nieuw aangelegde sportpark bij Ezinge. 
De boerderij werd hierop gesloopt. Op het zuidelijk 
gedeelte van het bedrijventerrein werd een aan de 
bouw gerelateerde betonindustrie gevestigd. In het 
noorden van het gebied, noordelijk van de Meursin-
geweg in de nabijheid van de Kleine Landbouwbank-
haven	 werden	 silo’s	 voor	 veevoeder	 van	 de	 firma	
Spiker en de CLM-Landbouwbank gerealiseerd. De 
silo van Spiker was de eerste silo op de Bult, die 
hier geplaatst werd ter vervanging van een verge-
lijkbare silo aan de Grote Oever. Daar werd immers 
in 1953 de Olde Aa gedempt en startte de stads-
sanering. De silo maakt tegenwoordig onderdeel 
uit	van	het	complex	van	Agrifirm.	Met	de	groei	van	

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

Het Meppeler Diep, de Bui-
tenhaven en het Westeinde, 
1928. Linksboven de Galgen-
kampsbrug. De doorsteek 
van het Oude Diep naar de 
Drentsche Hoofdvaart is nog 
maar pas gedempt. Op de 
Bult is de oude boerderij nog 
duidelijk zichtbaar 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>
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•	 Het land tussen het Oude Diep en de Zomerdijk 
is lange tijd in gebruik geweest bij boerderij De Bult 
(ook wel Meursinge genoemd naar de familie die 
hier langere tijd woonde). De boerderij lag aan het 
Oude Diep en was gedurende het grootste deel van 
de 19de eeuw met een lange oprijlaan vanaf de Zo-
merdijk ontsloten. Bij het graven van de verbinding 
tussen het Meppeler Diep en de Drentsche Hoofd-
vaart in 1882 werd het land van De Bult doorsneden 
en ontstond er een eiland. De boerderij verloor hier-
mee haar ontsluiting vanaf de Zomerdijk, en werd 
voortaan via een eenvoudige weg (over het reeds 
bestaande jaagpad) ontsloten richting de noordpunt 
van het ‘eiland’, alwaar het met een oversteek over 
het Oude Diep via het huidige Molenpad met het 
Noordeinde werd verbonden. Min of meer tegelij-
kertijd met het graven van de verbinding Drentsche 
Hoofdvaart – Meppeler Diep werden de Kaapbrug-
gen gerealiseerd die de zuidpunt van De Bult zowel 
verbonden met het Westeinde en de binnenstad, als 
met de westoever van de Drentsche Hoofdvaart rich-
ting Groeneveld. Hiermee ontstond voor de inwoners 
van Meppel de mogelijkheid een rondje ‘buitenom’ 
van Westeinde naar Galgenkampsbrug te lopen.
•	 Met de realisatie van de Buitenhaven in 1928, 
het dempen van het Oude Diep bij de Molenhoek en 
het vaststellen van het uitbreidingsplan van Meppel 
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CLM-Landbouwbank groeide ook daar de behoefte 
aan siloruimte. Een tweede silo werd gebouwd aan 
de noordzijde van de Landbouwbankhaven, een 
derde aan het Molenpad, en in 1963-1964 werd 
aan de zuidzijde van de Molenhoek, op de Bult, een 
vierde silo gebouwd. Deze vierde silo was bij ople-
vering het hoogste gebouw van Meppel, 55 meter 
hoog, met grote letters CLM op het dak. Deze zijn 
niet meer aanwezig, maar hij domineert, samen met 
de overige twee overgebleven silo’s nog steeds het 
industriële silhouet langs de Drentsche Hoofdvaart.   

Luchtfoto van de Bult, 1950 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel> 

Gezicht op de industriepan-
den aan de Meursingeweg, 
naast de Landbouwbank-
haven, 1960 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel> 
 
 

Zicht op de Buitenhaven, 
de Kaapbruggen en de Bult 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Het zogenaamde ‘Oude Gat’, 
of Landbouwbankhaven, 
gezien vanaf het Molenpad, 
richting K.E. Borgerlaan. 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel> 

Uitsnede deelkaart Drentsche 
Hoofdvaart, J. Strootman, 
1843. Op de kaart is dui-
delijk de ontsluiting van de 
boerderij op de Bult vanaf de 
Zomerdijk te zien <Versfelt, 
H.J. Kaarten van Drenthe 
1500-1900>

De silo van de CLM rond de 
opening in 1964 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄ ◄

G
E
B

IE
D

 C
1

 
D

ee
lg

eb
ie

d
 D

e 
B

u
lt

►

►►

◄

◄ ◄ 

◄ 

Bronnen
<Flexus AWC, CHV Meppel binnenstad en centrum-
schil, Rotterdam, 2013>
<Fotoarchief Stichting Oud Meppel, (beschrijving bij) 
fotonummers 1216, 1419, 487 en 20080025>
<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>
<www.watwaswaar.nl>
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Industrieterrein De Bult is in vergelijking met het 
gebied rondom het Noordeinde functioneel eenzij-
dig samengesteld. Het wordt gekenmerkt door grote 
loodsen, opslagterreinen en een brede openbaar toe-
gankelijke kade langs de Buitenhaven, de Jan van 
de Boschkade. Aan de noordzijde bevindt zich de 
Meursingeweg die met een korte kade aansluit op 
de Drentsche Hoofdvaart. Alleen het uiterste zuiden, 
waar	de	Kaapbruggen	voorzien	in	een	voet-	en	fiets-
verbinding tussen de binnenstad en de westoever van 
de Drentsche Hoofdvaart, is een groen puntje op een 
verder volledig versteend schiereiland. Cultuurhisto-
rie speelt een geringe rol in de opzet en ruimtelijke 
karakteristieken van De Bult. Het industrieterrein 
wordt vooral gekenmerkt door grote industriegebou-
wen en silo’s, waarvan die van Spiker en de enorme 
silo	van	Agrifirm	ruimtelijk	zeer	bepalend	zijn.	

Foto van het Meppeler Diep, 
van de Kaapbruggen tot aan 
de Landbouwbank, 1995 - 
1997 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Foto van de toen net 
vernieuwde Kaapbrug die 
toegang geeft tot de 
Buitenhaven, 1995 - 1997 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Links op de voorgrond de silo 
van Spiker. De grote silo van 
Agrifirm aan de Landbouw-
bankhaven die op de foto 
nog te zien is, is niet meer 
aanwezig. 2008 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Karakteristieke bedrijfsbe-
bouwing aan de Jan van de 
Boschkade, 2012 <Flexus 
AWC>

◄ ◄

G
E
B

IE
D

 C
1

 
D

ee
lg

eb
ie

d
 D

e 
B

u
lt

Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

◄ ◄

◄

◄
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Deelgebied Noordeinde

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

Het historische karakter van de oude uitvalsweg Noordeinde met individuele 
panden en kavels is deels verdwenen door de sloop van oorspronkelijke be-
bouwing en de aanleg van parkeerterreinen. Ten zuiden hiervan bevindt zich 
het Molenpad en omgeving, een overwegend industrieel gebied dat overloopt 
in de Bult. Dit deelgebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
hoog silogebouw en het plaatselijk nauwe straatprofiel van het Molenpad. En-
kele arbeiderswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw vormen in het 
gebied de uitzondering. Het gebied ten noordoosten van het Noordeinde, tot 
aan de Ceintuurbaan, de Schoolstraat en omgeving, wordt gekenmerkt door 
grootschalige bebouwing: scholen, bedrijven en maatschappelijke functies.

ger School, later in de jaren ’30 Openbare- en Ge-
reformeerde ULO) gebouwd in de oostgevel van de 
straat. Dit gebouw is gesloopt voor het in 1940 op 
dezelfde plaats gerealiseerde gebouw voor het ar-
beidsbureau (Kasteel Noordeinde). Het sluiten van 
de bebouwingswanden aan het Noordeinde zou nog 
lang op zich laten wachten. In het laatste kwart van 
de 19de eeuw was deze nog niet volledig bebouwd; 
pas in de eerste helft van de 20ste eeuw werd de 
bebouwingswand hier gesloten.
•	 De dwarsstraat het Molenpad ontstond pas later, 
en wordt pas op de kaart van Strootman uit 1843 
duidelijk weergegeven. Aan het einde van het pad, 
bij het Oude Diep, stond een Pelmolen, waar het pad 
zijn naam aan dankt. Rond 1885 waren de eerste 
panden aan het Molenpad al aanwezig. Tussen het 
Molenpad en de Mallegatsgracht bestonden in die 
periode al kleine steegjes met eenkamerwoningen. 
Het Molenpad zelf zou uitgroeien met bebouwings-
wanden van loodsen en andere bedrijvigheidsfunc-
ties. 
•	 Een belangrijke ontwikkeling voor het gebied 

Noordeinde, gezien in de 
richting van de Molenstraat, 
1905 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>
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•	 Het Noordeinde is de oudste wegstructuur in het 
gebied. Deze vormt een onderdeel van de histori-
sche uitvalsroute Kruisstraat-Molenstraat-Noordein-
de-Steenwijkerstraatweg. Zoals gebruikelijk bij his-
torische uitvalswegen, groeide de bebouwing hier 
geleidelijk aan. Aan het Noordeinde vond dit plaats 
vanaf globaal het einde van de 18de eeuw. De ka-
dastrale minuut van 1832 laat zien dat gedurende 
het eerste kwart van de 19de eeuw nog niet veel 
bebouwing aanwezig was. Er bevond zich al wel 
vroeg bijzondere bebouwing aan de straat. Op de 
hoek Noordeinde- Mallegat stond het Armhuis van 
de Nederlandse Hervormde Diaconie, die tijdens de 
Franse overheersing (1795-1813) als kazerne door 
de plaatselijke overheid gebouwd was. Dit gebouw 
zou tot 1959 als rusthuis blijven functioneren. Eind 
jaren ’60 van de 20ste eeuw werd het afgebroken. 
Aan de westzijde van het Noordeinde bevonden 
zich een Koornmolen (halverwege bij de knik in de 
straat) en een hoeve/boerderij bij het Mallegat. In 
1881 werd de school voor meerbetalenden (oplei-
dingsschool voor de nieuwe driejarige Hogere Bur-
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en wordt niet alleen door bedrijfsbebouwing geken-
merkt. Aan de Boompjes werden tussen 1911 en 
1927 woningen gebouwd. Er was toen al bebouwing 
aan het Mallegat aanwezig en steegjes met eenka-
merwoningen in het achtergebied daar. Rond 1949 
werden vervolgens 10 woningwetwoningen aan de 
Molenhoek zelf opgeleverd. Rond dezelfde periode 
werd op de locatie van de voormalige scheepswerf 
van de fa. K. Worst een brug over het Mallegat ge-
bouwd ter ontsluiting van het Meugien. De steegjes 
met eenkamerwoningen aan het Mallegat werden in 
de na-oorlogse periode vervangen door loodsen en 
bedrijfspanden. Een groot deel van deze bedrijfsbe-
bouwing is nu gesloopt ten behoeve van parkeer-
plaatsen, waardoor ook dit deel van het gebied on-
samenhangend is geworden. 
•	 Het gebied ter plaatse van de huidige School-
straat ten noordoosten van het Noordeinde heeft 
een geheel eigen ontwikkeling gekend. Rond 1890 
lagen hier vier panden, mogelijk boerderijen. Als 
gevolg van het Uitbreidingsplan van stadsarchitect 
Monsma die een tramtransportverbinding plande 
tussen Ceintuurbaan en de Bult, werd tussen 1927 
en 1933 een weg aangelegd op de locatie van de 
huidige Schoolstraat die eindigde aan de achterzijde 
van de bebouwing aan het Noordeinde. Hier stuitte 
de aanleg. Ook was een dwarsstraat gepland in het 
verlengde van de Ambonstraat in de Indische Buurt. 
In de jaren ’50 waren beide straten al weer afgebro-
ken. Niettemin ontstond er op de locatie bebouwing. 
Op de plek van het Armhuis, de oude panden en het 
hieromheen liggend land kwamen bedrijfspanden en 
scholen. In de jaren ’70 werd de Schoolstraat alsnog 
aangelegd, nu wel doorgetrokken tot het Noordein-
de. De Ceintuurbaan die als hoofdverkeersader in 
belang toenam, riep als vanzelfsprekend grootscha-
liger functies op. Op het grondstuk tussen de huidige 

ten zuidwesten van het Noordeinde was de bouw 
van de Landbouwbank in 1909-1910 aan het Mep-
pelerdiep. Dit complex groeide in de hierop volgende 
periode tot in de jaren ’60 van de 20ste eeuw uit met 
een fabrieksterrein dat het gebied ten noordwes-
ten van het Molenpad bepaald heeft. Tussen 1927 
en 1933 werd er direct grenzend aan de Drentsche 
Hoofdvaart en het Oude Gat grootschalige bebou-
wing van de Landbouwbank gerealiseerd, met een 
eigen toegang tot het terrein vanaf het Noordeinde 
en vanaf het Molenpad. Het complex werd uitgebreid 
met meerdere grote hallen en silo’s. In 1949 werd 
een grote witte silo aan de oostzijde van de Klei-
ne Landbouwbankhaven gebouwd, die toen nog tot 
aan het Molenpad/de Molenhoek doorliep. De witte 
silo is in 2007-2008 afgebroken. Hiernee is de ken-
merkende	industriele	bebouwingswand	van	Agrifirm	
(Landbouwbank, CLM) langs de Drentsche Hoofd-
vaart verdwenen. In 1955 werd aan het Molenpad 
begonnen met de bouw van een tweede silo, in een 
baksteen-betonstructuur, en in 1963-1964 werd aan 
de Molenhoek op de Bult de derde silo van de Land-
bouwbank gebouwd. Deze laatste twee silo’s zijn 
nog aanwezig. 
•	 De groei van het complex van de Landbouwbank 
(later	CLM,	ACM,	en	Agrifirm)	gedurende	de	20ste	
eeuw had ook zijn gevolgen voor het Noordeinde. 
Was deze rond de jaren ’50 van de 20ste eeuw ge-
sloten, vanaf de jaren ’60 vielen er gaten in de wand. 
Uiteindelijk is de gehele zuidwestelijke bebouwings-
wand ten noorden van de kruising met het Molenpad 
gesloopt. Hiervoor in de plaats zijn parkeerterreinen 
ingericht, waardoor het besloten karakter van de 
historische uitvalsroute verdween. Ook op andere 
locaties in de straatwand van het Noordeinde ont-
stonden gaten. 
•	 Het gebied van het Molenpad en omgeving werd 
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Luchtfoto van het complex 
van de Landbouwbank (CLM) 
aan het Meppeler Diep bij 
de Galenkampsbrug. Op de 
voorgrond panden aan het 
Noordeinde, 1950 - 1952 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

◄ 
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Eendrachtstraat, Mallegat en Ceintuurbaan werd het 
politiebureau gebouwd. Rond 1988 werd de verbin-
ding Grote Oever - Ceintuurbaan via de Eendracht-
straat voltooid, waarvoor een nieuwe brug over het 
Mallegat is aangelegd. Deze Eendrachtstraat vormde 
het laatste onderdeel van de binnenring binnenstad 
(Eendrachtstraat – Grote en Kleine Oever – Brou-
wersstraat – Kromme Elleboog – Marktstraat – Vled-
derstraat – Noteboomstraat – Eendrachtsstraat). In 
de laatste 10 jaar is er nog het nodige in het gebied 
gebeurd en hebben de nodige uitbreidingen van be-
drijven en scholencomplexen plaatsgevonden. 

Bronnen
<Fotoarchief Stichting Oud Meppel, beschrijving bij 
fotonummers 687, 729 en 3804>
<Gerding, dr. M.A.W., e.a., Erfgoed van de gemeente 
Meppel, Stichting Drents Plateau, Assen, 2005>
<Gerding, M.A.W. e.a., Geschiedenis van Meppel, 
Boom Meppel, 1991>
<Jansen, drs. H.H.M.: Onderwijs in Meppel>
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De Boompjes, gezien in de 
richting van het Molenpad. 
Op de achtergrond twee silo’s 
van de CLM, 1960 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

De Coöperatieve Landbouw-
bank aan het Meppeler Diep, 
1912 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Foto richting Schoolstraat, 
1964 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Luchtfoto vanaf de silo 
van de CLM. Te zien is het 
Noordeinde en in de verte 
op de achtergrond de wijk 
Haveltermade, 1958 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Mallegatsgracht, vanaf de 
vaste brug in het Mallegat 
richting de Ceintuurbaan, 
1948. Links nog een deel 
van het Armhuis <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

De bebouwingswand van de 
Landbouwbank aan de Land-
bouwhaven en het Meppeler 
Diep bij de Galgenkamps-
brug, 1950 - 1952 <fotoar-
chief Stichting Oud Meppel>

Galgenkampsbrug vanaf de 
Galgenkampsweg. Links het 
Noordeinde met daarachter 
het oorspronkelijke gebouw 
van de Landbouwbank, 1956 
- 1958 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄ ◄

◄

◄ ◄

►

►►

◄

►►
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

De historische uitvalsweg van het centraal liggende 
Noordeinde sluit, in het verlengde van de Molen-
straat, ruimtelijk en functioneel aan op de histori-
sche binnenstad. Het Noordeinde heeft haar functie 
als uitvalsroute echter deels verloren. Door de inrich-
ting	als	eenrichtingsweg	(fietsverkeer	uitgezonderd),	
is de koppeling met de binnenstad over het Mallegat 
vooral voor langzaam verkeer geschikt gemaakt. Ook 
is haar vroegere functie als uitvalsroute niet duidelijk 
herkenbaar meer bij de nieuwe Galgenkampsbrug, 
die nu vooral aansluit op de Ceintuurbaan. De nog 
resterende historische individuele panden aan de 
weg zijn kenmerkend voor de aard en schaal van 
de bebouwing die hier oorspronkelijk gestaan heeft. 
Op meerdere plaatsen zijn echter delen van straat-
wanden en soms hele straatwanden verdwenen, 
waardoor de oorspronkelijke ruimtelijk-historische 
karakteristiek van een besloten straatruimte met 
straatwanden opgebouwd uit historische panden op 
veel plaatsen niet meer aanwezig is. 

De omgeving van de Schoolstraat, het gebied ten 
noordoosten van de bebouwing aan het Noordeinde 
wordt gekenmerkt door grootschaliger losstaande 
bouwvolumes van bedrijven, een dhz-bouwmarkt,  
schoolgebouwen en andere maatschappelijke func-
ties,	 zonder	 specifieke	 ruimtelijke	 of	 cultuurhistori-
sche waarde. Dat geldt ook voor de Ceintuurbaan en 
de Molenhoek. 

Het zuidelijk van het Noordeinde gelegen Molenpad 
is een zeer karakteristieke straat vanwege de ste-
nigheid,	het	smalle	profiel	en	de	strakke	rooilijn	van	
de aaneengeschakelde loodsen en bedrijfspanden, 
die direct aan de weg grenzen. In combinatie met de 
architectuurstijlkenmerken zorgt dit voor een zekere 
mate van monumentaliteit die waardevol en type-

rend is voor een bedrijventerrein uit het Interbellum. 
Ook aan het Molenpad zijn nu gaten in de bebou-
wingswand aanwezig.

Het zuidelijk van het Molenpad gelegen gebied aan 
de Mallegatsgracht werd oorspronkelijk gekenmerkt 
door kleinschalige historische bebouwing en wordt 
nu – evenals delen van het Noordeinde - gekenmerkt 
door gaten in de bebouwingswand langs de Malle-
gatsgracht ten gevolge van het hier gerealiseerde 
grote parkeerterrein, waardoor een onsamenhan-
gend totaalbeeld aanwezig is, die de lineariteit van 
de Mallegatsgracht niet ondersteunt. 

Rijenwoningen in het noorde-
lijk deel van het Noordeinde, 
nr. 26-40, fotograaf Ebel 
Zandstra, 2003 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Kasteel Noordeinde, foto-
graaf Ebel Zandstra, 2003 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Automobielwinkel C. 
Greve op de hoek van het 
Noordeinde en de Malle-
gatsgracht, fotograaf Ebel 
Zandstra, 2003 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Gebouw Landbouwbank, 
gezien vanaf het Molenpad, 
december 2012 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Molenpad met het gefo-
cust zicht op de silo’s van 
Agrifirm, 2002 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄ ◄
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◄

◄

◄ ◄

Het noordelijk van het 
Molenpad gelegen ge-
bied	 van	 de	 Agrifirm	
wordt gekenmerkt door 
een amorfe structuur. 
Het enige ruimtelijk 
bepalende element, de 
doorgaande industriële 
wand langs de Drent-
sche Hoofdvaart is, met 
uitzondering van het 
gebouw uit 1909, niet 
meer aanwezig. 

►►
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Deelgebied Oude Vaart

Ontstaansgeschiedenis en cultuurhistorische identiteit

Het  bedrijventerrein Oude Vaart bevindt zich ten noorden van de Ceintuur-
baan, aan de oostoever van de Drentsche Hoofdvaart. Het bedrijventerrein 
kwam in dezelfde tijd tot stand als de woonwijk Haveltermade-West, maar 
functioneel wijkt het hier sterk van af. Centraal ligt de Hugo de Grootstraat, 
met aan weerszijden bedrijfspanden uit de periode 1960-2010. Op het bedrij-
venterrein is sprake van een mix van bedrijfswoningen, bedrijfspanden en 
maatschappelijke functies. 

gesitueerd, is onder andere in gebruik geweest bij 
Brocades & Stheeman (oliefabriek), Rijkmans (leer-
looierij) en Mosterman (Hemos).
•	 In het Uitbreidingsplan voor Meppel van stads-
architect Monsma, dat in 1928 goedgekeurd werd 
door de raad, werd het gebied, in het verlengde van 
de zich aan de overzijde van de Drentsche Hoofd-
vaart ontwikkelende bedrijvigheid bestemd als be-
drijventerrein met een tramgoederenverbinding 
naar de Ceintuurbaan. Er was op dat moment al 
enige bebouwing aanwezig aan het jaagpad langs 
de Drentsche Hoofdvaart. De ontwikkeling van de 
locatie voor bedrijvigheid op Meppeler grondgebied 
kwam echter niet van de grond, vermoedelijk door 
de crisisjaren. 
•	 In 1942 werd het gebied Haveltermade overge-
dragen aan de gemeente Meppel, en kon het ten ge-
volge van de waterlopen amorfe grondstuk rationeel 
ingedeeld worden. De bestemmingsplannen voor 
Meppel Noord werden kort na de Tweede Wereldoor-
log opgesteld. Na langdurige procedures, omdat de 
provincie geen vertrouwen had in het stedenbouw-
kundig plan, en zij ook de realisatie van het indus-
trieterrein op deze plaats minder vanzelfsprekend 
vond omdat zij verwachtte dat de gemeente Meppel 

Luchtfoto met zicht op de 
Drentsche Hoofdvaart vanaf 
een van de silo’s van de 
Landbouwbank op de hoek 
van de Drentse Hoofdvaart 
en Noordeinde richting 
Galgenkampsbrug en Oude 
Vaart, 1965 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

◄ 
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•	 Het gebied waar het huidige kleine bedrijventer-
rein (ca. 7 ha) Oude Vaart zich bevindt, was in de 
jaren ’90 van de 19de eeuw nog weiland, doorsne-
den door een oud en bochtig deel van het Oude Diep 
en een hierop aansluitende zijtak van de Wold Aa. 
Deze oude waterlopen vormden de begrenzing met 
de gemeente Havelte, en het gebied Haveltermade. 
•	 Het deel van de Drentsche Hoofdvaart langs het 
bedrijventerrein is, vergelijkbaar met de situatie bij 
De Bult, een gegraven verbindingsstuk ter rationa-
lisatie van de grillige loop van het Oude Diep. Deze 
ingreep dateert uit de jaren ’60 van de 18de eeuw. 
Tussen het Oude Diep en de Drentsche Hoofdvaart 
bevond zich een stuk land met een verkavelingsrich-
ting en slotenpatroon dat aansloot op de kavelrich-
ting van de landen aan de westzijde van de Drent-
sche Hoofdvaart, die beide stukken land scheidde. 
Langs de Drentsche Hoofdvaart bevond zich het 
jaagpad, hoger gelegen dan het aanliggende land. 
•	 In de jaren ’10 van de 20ste eeuw verscheen 
de eerste bebouwing aan het jaagpad en in 1918 
werd de eerste fabriek in het gebied opgeleverd. Het 
fabrieksgebouw, dat als gevolg van de verkavelings-
richting van het agrarische strokenlandschap diago-
naal op het jaagpad (de huidige Paradijsweg) was 
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tot overeenstemming met de gemeente Staphorst 
zou kunnen komen over de overdracht van gemeen-
tegrond waardoor een bedrijventerrein in het zuiden 
tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, werd het 
plan uiteindelijk toch gerealiseerd. Het terrrein werd 
opgehoogd, de resterende waterlopen van het Oude 
Diep verwijderd, en midden jaren ’60 werd de Hugo 
de Grootstraat aangelegd en verschenen de eerste 
bedrijfspanden, min of meer gelijk op met de aanleg 
van de woonwijk Haveltermade West. De oude be-
drijfspanden/loodsen aan de Drentsche Hoofdvaart 
waren toen nog aanwezig. Tot eind jaren ’80 groeide 

Uitsnede kaart Monsma, 
1928. Het gebied Oude Vaart 
was in dit plan al bestemd 
als bedrijventerrein <archief 
gemeente Meppel>

Gebied waar later industrie-
terrein Oude Vaart is aange-
legd (tussen de Drentse 
Hoofdvaart en de Heinsius-
straat), 1957 <fotoarchief 
Stichting Oud Meppel>

Foto vanaf de overzijde van 
de Drentsche Hoofdvaart 
richting de Paradijsweg en de 
lederfabriek met naastlig-
gende woonbebouwing, 1950 
<fotoarchief Stichting Oud 
Meppel>

Zicht over de Drentsche 
Hoofdvaart op de bebouwing 
aan de Paradijsweg, anno 
1985 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

De Paradijsweg in 2004. Het 
lage gebouw rechts is later 
verbouwd tot brandweerka-
zerne <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

◄ 

►

►►

►

►►
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de bebouwing aan. Pas in de periode 1995-2009 
werden delen van de diagonaal op de nieuwe struc-
tuur staande oudere loodsen/bedrijfspanden tussen 
de Drentsche Hoofdvaart en de Hugo de Grootstraat 
gesloopt en vervangen door nieuwere bebouwing. 
Na het jaar 2000 is nog een bijzondere functie aan 
het gebied toegevoegd: de brandweerkazerne op de 
hoek van de Ceintuurbaan en de Paradijsweg. 

Bronnen
<Fotoarchief Stichting Oud Meppel, beschrijving bij 
fotonummers 6107, 6828, 8550, 10615 en 11841>
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Ruimtelijke en cultuurhistorische beschrijving

Het bedrijventerrein Oude Vaart wordt gekenmerkt 
door een menging van bedrijfs-, woon- en maat-
schappelijke functies, waardoor hier minder sprake 
is van ontmenging van functies dan op hedendaagse 
bedrijventerreinen het geval is. De woonfunctie is 
niettemin slechts beperkt aanwezig. Opvallend aan 
de situatie in Oude Vaart is dat de woonwijk Havel-
termade-West en het bedrijventerrein bijna direct op 
elkaar aansluiten. Bij de noordelijke grens van het 
gebied, aan de Johan van Oldenbarneveltstraat, is 
de directe aansluiting het duidelijkst zichtbaar. Hier 
sluit de straat direct aan op de woonbebouwing van 
Haveltermade West. De menging van functies en de 
nabijheid van woonwijk en bedrijventerrein zijn het 
gevolg van het feit dat de milieueisen in de periode 

van ontstaan van het bedrijventerrein lager waren 
dan de huidige. 
De bebouwingsdichtheid op het bedrijventerrein 
is hoog, maar door het bijna overal toepassen van 
baksteenarchitectuur met plaatselijk betonaccenten 
in naoorlogse modernistische stijl of hierbij aanslui-
tende architectuur is er feitelijk sprake van een voor 
bedrijventerreinen opmerkelijk rustig en homogeen 
bebouwingsbeeld. Bijzondere ruimtelijke en cultuur-
historische waarden zijn hier niet aanwezig.

Bronnen
<Fotoarchief Stichting Oud Meppel, beschrijving bij 
fotonummers 12990, 12991, 10045, 10853>

Luchtfoto met in het midden 
industrieterrein Oude Vaart, 
1994 <fotoarchief Stichting 
Oud Meppel>

Hugo de Grootstraat, gezien 
richting het zuiden (op de 
achtergrond de silo’s aan het 
Molenpad) <Google Street-
view, opname juli 2009>

Paradijsweg en Drentsche 
Hoofdvaart, gezien richting 
het noorden. Rechts de 
nieuwe brandweerkazerne. 
<Google Streetview, opname 
juli 2009>

◄ 
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Cultuurhistorische waardering gebied C1

Pand op de hoek van het 
Noordeinde en de Molen-
straat, 2012 <Flexus AWC>

◄ ◄ Cultuurhistorische waarden  
van het gebied

Fysieke waarden

Algemeen:
• Het Drentsche Hoofdvaart als 19de-
eeuws voorbeeld van kanalisatie. 

De Bult:
• De Jan van den Boschkade, als ontslui-
tingsroute en havenkade langs de Buiten-
haven, die herinnert aan de betekenis van 
de Nieuwehaven met zijn aanpalende ka-
des, en die doet herinneren aan het belang 
van de haven en het industriële verleden 
van de locatie.

• De locatie van de Kaapbruggen die een 
lange geschiedenis als uitzichtspunt kent 
en al vanouds de koppeling vormde tussen 
verschillende gebieden in Meppel met ieder 
een geheel eigen karakteristiek.

• De silo van Spiker als verwijzing naar 
het industriële verleden van de locatie.

• De silo van Agrifirm aan de Molenhoek 
als stedenbouwkundig landmark en als ver-
wijzing naar het industriële verleden van 
de locatie.

Noordeinde/ Molenpad/ Schoolstraat:
• De nog resterende historische bebou-
wingswanden aan het Noordeinde.

• De afleesbaarheid van het Noordeinde 
als historisch uitvalslint (smal doorsnede-

profiel, individuele kleinschalige bebou-
wing met een historische karakteristiek).

• De historische elementen in de bebou-
wingswanden van het Molenpad, de conti-
nuïteit van de bebouwingswanden aldaa-
ren de stenigheid van deze industriestraat.

• Het hoge silovolume van het provinci-
aal monument aan het Molenpad (adres: 
Noordeinde 31) dat als ankerpunt en herin-
nering aan het industriële verleden van de 
locatie van groot belang is.

• Het resterende deel van de historische 
bebouwingswand van de Landbouwbank 
langs de Drentsche Hoofdvaart.

• Het provinciaal monument van het gara-
gebedrijf op Noordeinde 1 dat doet herin-
neren aan de kleinschalige activiteiten die 
zich aan het uitvalslint van het Noordeinde 
vestigden en aan de begindagen van de 
auto in Nederland.

Oude Vaart:
•  De wegstructuur van de Paradijsweg, 
als herinnering aan het hier oorspronkelij-
ke jaagpad. De ́ fysieke´ cultuurhistorische 
waarden van het jaagpad zijn als gevolg 
van de transformatie tot industriestraat 
sterk aangetast. Ook de ´contextuele´ cul-
tuurhistorische waarden zijn sterk veran-
derd, daar de functie van jaagpad niet meer 
aanwezig is. De Paradijsweg sluit nog wel 
aan op het jaagpad dat noordelijk gelegen 
is langs de Drentsche Hoofdvaart.
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Molenhoek en het gebied tussen Molenpad 
enMallegracht waar ingrijpende transfor-
maties plaatsgevonden hebben. De inrich-
ting van het bedrijventerrein Oude Vaart is 
cultuurhistorisch niet van belang door zijn 
nog betrekkelijk jonge geschiedenis. Enke-
le gebouwen in het gebied vragen wel na-
dere aandacht.

Waardering op aspecten
Historisch-maatschappelijke waarden: 
Het gebied heeft een hoge historisch-maat-
schappelijke waarde. Hierin zijn met name 
het Noordeinde en het Molenpad doorslag-
gevend. Het Noordeinde heeft zeker ge-
durende de laatste twee eeuwen een rol 
gespeeld in het institutionele verleden 
van Meppel (armenhuis, school, arbeids-
bureau). Bovendien heeft zich in 1909 in 
de omgeving van het Molenpad de Coöpe-
ratieve Landbouwbank gevestigd, een his-
torisch belangrijke inkoopcoöperatie  van 
boeren. Het gebiedje noordoostelijk van 
het Noordeinde rond de Schoolstraat is van-
uit historisch-maatschappelijk oogpunt van 
minder belang. De Bult heeft een gemiddel-
de historisch-maatschappelijke waarde. De 
Bult vormde het eerste grootschalige be-
drijventerrein van de gemeente. Het deel-
gebied Oude Vaart heeft een basiswaarde 
bezien vanuit het historisch-maatschappe-
lijke aspect.

Historisch-stedenbouwkundige waarden:
De historisch-stedenbouwkundige waar-
de van het gebied is hoog. Hierin is met 
name het Noordeinde leidend.  Het betreft 
hier een historische uitvalsweg van Meppel 

Beleidsmatige waarden

Algemene waardering
De cultuurhistorische waarden van het ge-
bied zijn hoog, met als aantekening dat het 
Noordeinde hierin leidend is. Voor de ver-
schillende deelgebieden is hierbij echter 
sprake van een andere weging:

• Het Noordeinde heeft een hoge waarde. 
• Het Molenpad en omgeving heeft een 
hoge waarde.
• Het gebied ten noordoosten van het 
Noordeinde tot aan de Ceintuurbaan (het 
gebied rond de Schoolstraat) heeft de 
waarde basis.
• Deelgebied  Oude Vaart heeft de waarde 
basis
• Deelgebied de Bult heeft de waarde ba-
sis

Het Noordeinde is cultuurhistorisch van 
groot belang. Het betreft een historische 
uitvalsroute van de gemeente Meppel met 
een lange geschiedenis.  Het Molenpad is als 
bedrijvenstraat tot stand gekomen vanaf 
het Interbellum. Zijn karakteristieke, steni-
ge en smalle profiel is cultuurhistorisch van 
belang. De aanwezige monumentale silo 
onderstreept dit belang verder. De inrich-
ting van de Bult is cultuurhistorisch minder 
van belang door zijn nog betrekkelijk jonge 
geschiedenis. Enkele ruimtelijke elementen 
in het gebied vragen wel nadere aandacht.  
De inrichting van de Schoolstraat en om-
geving is cultuurhistorisch niet van belang 
door zijn nog betrekkelijk jonge geschiede-
nis. Hetzelfde geldt voor de bebouwing aan 
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waarop nog voldoende historische bebou-
wing aanwezig is die getuigt van het histo-
risch belang van deze route. Tevens is nog 
enigszins sprake van enige architectoni-
sche coherentie tussen deze bebouwing.

De historisch-stedenbouwkundige waarde 
van het Molenpad is eveneens hoog. Het 
industriële karakter van deze weg is zicht-
baar aan de stenige profielen en de histo-
risch-industriële bebouwingswanden. De 
historisch-stedenbouwkundige waarde van 
de Bult, het gebiedje ten noordoosten van 
het Noordeinde en het bedrijventerrein 
Oude Vaart is basis. Slechts een enkel ele-
ment is hier van belang. Op de Bult betreft 
dit de Jan van den Boschkade in aanslui-
ting op het water van de Buitenhaven en 
de Meursingeweg met de aansluiting op het 
water van de Drentsche Hoofdvaart. Deze 
getuigen door hun ligging van het industri-
ele verleden van de locatie en het belang 
van de haven.

Historisch-architectonische waarden:
De historisch-architectonische waarden van 
de bebouwing aan het Noordeinde is hoog. 
De hier nog aanwezige historische bebou-
wing is voor grote delen verzorgd en uitge-
sproken en karakteristiek voor architectuur 
uit de 19de en de eerste helft van de 20ste 
eeuw in Meppel. De historisch-architecto-
nische waarde van de bebouwing aan het 
Molenpad is gemiddeld. Een deel van de be-
bouwing getuigt van de karakteristiek van 
industriebebouwing uit het Interbellum en 
de jaren ’50. De historisch-architectonische 
kwaliteit van de overige deelgebieden is, 

met uitzondering van enkele gebouwen/
complexen basis. In algemene zin is hier 
sprake van een eenvoudige karakteristiek.

Gaafheid: 
Ofschoon op onderdelen sterk aangetast, 
is het Noordeinde nog voldoende gaaf om 
inspirerend te zijn voor toekomstige wand-
invullingen. Ditzelfde is het geval voor het 
Molenpad. Ook de Bult is feitelijk weinig 
aangetast, evenals bedrijventerrein Oude 
Vaart. Met name het gebied ten noordoos-
ten van het Noordeinde heeft ingrijpende 
transformaties ondergaan.

Zeldzaamheid: 
Het Noordeinde is in zijn constellatie van 
uitvalsweg zeldzaam. Ditzelfde geldt voor 
het Molenpad; dit type nauwe historische 
industriestraten bestaan niet elders in 
Meppel.  De overige gebieden zijn niet zeld-
zaam te noemen.

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.


