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Rondje Meppel Nijveen op de fiets.

Voorwoord
Op 11 september gaan de deuren van veel monumenten open. Het thema is dit jaar
“Mijn monument is jouw monument”. Binnen dit thema past eigenlijk elk gebouw, want in 
elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt en geleefd. Die verhalen willen we zichtbaar 
maken. Het kan religieus erfgoed zijn, maar ook beladen plekken in verband met oorlog 
of rouw. Maar ook plaatsen van samenkomst zoals dorpshuis, begraafplaats, sportterrein, 
haven, kerk of café.

Er is dit jaar gekozen voor een fietsroute en er worden geen monumenten van binnen bezich-
tigd, alleen kerken, als de omstandigheden dit toelaten. U kunt de route rijden tussen 10.00 
en 16.00 uur. We hebben de route niet te lang gemaakt, doe kalm aan, geniet van de natuur 
en stap zeker af bij bezienswaardigheden, waar gidsen klaarstaan om u rond te leiden en ga 
om 16.00 uur luisteren naar het orgelconcert in de Grote- of Mariakerk.
We wensen u een genoeglijke dag.
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De fietstocht begint bij het Historisch Centrum Meppel (HCM), naast molen De Vlijt aan 
de Sluisgracht. In het HCM kunt u ook een tentoonstelling bekijken.

Wij vertrekken richting de sluis.

1.   Historisch Centrum Oud Meppel
In het gebouw van Oud Meppel woonde tot 1889 de eigenaar van de molen. Het statige he-
renhuis is in 2002 en 2003 geheel gerestaureerd en daarbij vanaf de grond in oude stijl weer 
opgebouwd. Aan de andere kant van de molen staat de ‘knechtenwoning’. Op huisnummer 25 
zien we het kantoor van de sluiswachter. Daar kwamen de schippers het sluisgeld afrekenen. 
Het tarievenbord hangt nog aan de muur van huisnummer 24.  

2.   De Meppeler Sluis

In 1635 werd hier voor het eerst een sluis 
gebouwd. Nee, niet door de gemeente. Dit 
was particulier initiatief van een Drentse edel-
man, Roelof van Echten. Hij had vaarwater 
van voldoende diepte nodig voor de afvoer 
van turf uit het gebied dat later Hoogeveen 
geworden is. In 1880 werd de sluis vergroot 
om ook de grotere stoomschepen in de stad 
te laten aanmeren. Zonder sluis zou Meppel 
leegstromen. Meppel ligt ongeveer 10 meter 
lager dan Hoogeveen! De sluis was en is voor 
groot en klein een plek van plezier. Er is altijd 
wat te zien en te beleven, ook nu nog. Voor-
al bij gebeurtenissen als het Grachtenfeest, 
de intocht van Sinterklaas en de Donderdag 
Meppeldagen.
 

De SluisbrugDe Sluisbrug

De huidige Sluisbrug is gebouwd in 1929. 
Meppel is in het bezit van drie klinknagelbrug-
gen van het Amsterdamse type. Het zijn rijks-
monumenten. Op de hamei (rechtop staande 
brugpijler) zien we een QR-code. Als je die 
inscant met je telefoon zie je een filmpje over 
de drukte op het water vroeger.
U gaat langs de sluis rechtdoor, oversteken, Westeinde.
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Westeinde
We zijn nu op het Westeinde. Links, aan 
de overkant van het water, zien we molen 
De Weert aan de oever van het riviertje de 
Reest. Bij het Westeinde komt al het water 
van Zuidwest Drenthe en van de Reest bij el-
kaar. Bij extra hoog water stroomde het water 
hier als eerste over de kade. Meppel heeft 
vaak natte voeten gehad.  

3.   De Kaapbruggen
Deze bruggen dateren uit 1986. Voordien la-
gen hier draaibruggen, die in 1882 werden 
geplaatst. Bij “de Kaapbruggetjes” was een 
geliefde ontmoetingsplek. Er werd veel ge-
vist, nu nog. Ook was dit een gewilde plaats 
voor stelletjes om de innige band aan te ha-
len. Een wandeling “de Kaap rond” was po-
pulair. Ouderen hebben het er nog vaak over. 
Men liep dan langs het Westeinde, over de 
bruggen en daarna langs het water naar de 
Galgenkampsbrug en zo de stad weer in. He-
laas gaat dat niet meer i.v.m. een wachthaven 
die is aangelegd voor vrachtschepen. De ge-
meente heeft hier een camperplaats aange-
legd die druk wordt bezocht. 

Aan de overkant van het water zien we 
scheepswerf Thecla Bodewes Shipyards 
voorheen ‘De Kaap’. Deze ligt aan een oude 
zijarm van de Reest, genaamd het Vrouwen-
rak. Hier namen vroeger de familieleden van 
de schippers, die de Zuiderzee overstaken, 
afscheid. Vreugde en verdriet lagen hier dicht 
bij elkaar. Op deze werf, nu voor groot onder-
houd, zijn vele schepen gebouwd en menig 
Meppeler heeft er zijn brood verdiend.

Vervolg Westeinde met links de aanlegsteigers van de jachthaven. Blijf rechtdoor rijden. De weg gaat 
over in een fietspad waarmee u de Kaapbruggen bereikt.

Verhalenpaal
Voor het havenkantoor, waar de Drentse Hoofdvaart en het Meppelerdiep samenkomen, staat 
een informatiebord met een verhalenpaal. Deze zijn hier in 2013 geplaatst. De laatste turfschip-
per van Drenthe vertelt hier over de turfscheepvaart. Een paar meter verder (bij het bankje) 
staat een oude grenspaal. Tot 1961 was hier de grens tussen Staphorst en Meppel, dus ook 
tussen Overijssel en Drenthe. Als we een stukje doorfietsen komen we bij twee bruggen.
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Over de bruggen gaat u naar links en daarna bij een groot gebouw naar rechts, Groeneveld. 
Op de kruising, bij tankstation rechtsaf. Pieter Mastebroekweg, Zomerdijk.

Bij de Zomerdijk een stukje naar links en u staat voor de Algemene Meppeler begraafplaats.
Hier oversteken.

Groeneveld
De aanleg van een industrieterrein op ‘Groe-
neveld’, een deel van Industrieterrein Oevers, 
was niet mogelijk zonder dat de oude infra-
structuur werd gewijzigd. Het terrein werd o.a. 
opgehoogd en een deel van de middeleeuwse 
Kolderveense Oostergrift werd gedempt. Met 
name dat laatste is jammer, want de griften 
zijn de oudste kanaaltjes in deze regio. Ze 
werden gegraven om de afwatering van het 
veen te bevorderen en om transport van Nije-
veen/Kolderveen naar Meppel mogelijk te ma-
ken.

4.   Begraafplaatsen in de gemeente  
      Meppel 

De gemeente Meppel heeft zeven kerkho-
ven c.q. begraafplaatsen, waarvan drie ge-
legen in Meppel, drie in Nijeveen en één in 
Kolderveen. Van oudsher werd begraven in 
en rond de kerk. Deze situatie duurde tot 
1 januari 1829, toen het Koninklijk Besluit 
in werking trad, dat steden en dorpen van 
meer dan duizend inwoners om redenen 
van hygiëne verplichtte een begraafplaats 
buiten de bebouwde kom aan te leggen.
Uiteindelijk had deze maatregel alleen ef-
fect op Meppel, waar in dat jaar een Alge-
mene begraafplaats werd gesticht. In de 

buitendorpen werd het begraven in de kerk 
gestaakt, maar bleven de teraardebestellin-
gen rondom de respectieve kerkgebouwen 
plaatsvinden. Een uitzondering hierop is de 
Joodse begraafplaats, die van oorsprong bui-
ten de bebouwde kom diende te liggen. De 
begraafplaats van de Israëlitische gemeente 
Meppel werd in 1766 aan de Steenwijker-
straatweg gesticht. 

Algemene begraafplaats Meppel Zomerdijk. 
De Algemene begraafplaats werd vanaf 1829 
in verschillende fasen aangelegd. Het ter-
rein is toegankelijk via een beeldbepalend 
ingangsgebouw met dienstwoning in een 
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Na een bezoek aan de begraafplaats de weg vervolgen langs de Zomerdijk. Op het eerstvolgende 
kruispunt rechtsaf. Archimedes. De derde weg links. Edison. Oversteken bij de Handelsweg, en recht-
door langs Joontjes. Setheweg. Einde van de weg rechts. Setheweg. Setheweg blijven volgen.

Bij einde van de weg op T-kruising linksaf. Zomerdijk.U rijdt door tot u Holterman Yachting ziet. 
Hier vlak voor stopt u bij een sluisje. Dit is de Westergrift.

zakelijk expressionistische vormgeving (cir-
ca 1930). Op de algemene begraafplaats is 
ook een verzetsmonument van de gemeente 
Meppel (J.J. Boot, 1947) geplaatst. In de loop 
van de twintigste eeuw heeft de begraafplaats 
enkele uitbreidingen ondergaan. De belang-
rijkste zijn die van omstreeks 1925- 1930 naar 
het ontwerp van de bekende tuin- en land-
schapsarchitect Leonard Springer (tevens 
verantwoordelijk voor de aanleg van het Wil-
helminapark, 1914- 1919). 

5.    Haven, nat bedrijvencentrum 
Oevers D is een zogenaamd Haven, nat bedrijventerrein; veel van de kavels hebben een di-
recte ligging aan de haven. Hoewel men in Nederland met al zijn rivieren en kanalen anders 
zou verwachten zijn goede natte terreinen schaars. Maar op oevers D zijn ze beschikbaar, ook 
hebben ze een goede aansluiting op auto-, vaarwegen. Het terrein ligt aan het Meppelerdiep 
en is via het IJsselmeer en het Zwarte Water direct bereikbaar. Daarmee is het de meest land-
inwaartse zeehaven voor schepen van 2.000 ton. In samenwerking met Zwolle en Kampen 
streeft de gemeente ernaar schepen tot 3.000 ton te kunnen ontvangen. Meppel is een over-
laadplaats voor Hamburg (Duitsland).

Ten noorden van Meppel, regio Nijeveen en 
Kolderveen, vonden al heel vroeg veenont-
ginningen plaats, ten behoeve waarvan in de 
late Middeleeuwen griften werden gegraven. 
Die griften, de oudste veenkanalen van Dren-
the, hadden twee functies; ten eerste zorg-
den ze voor de afwatering van het laagge-

6.  Griften
legen gebied; ten tweede werden ze voor het 
goederen- en personentransport over water 
gebruikt. Tussen Meppel en Nijeveen/Kolder-
veen lopen drie griften: de Nijeveense Grift, 
Kolderveense Westergrift en Kolderveense 
Oostergrift. Twee ervan komen wij op deze 
fietstocht tegen. De griften sloten uiteindelijk 
aan op groot vaarwater, voorlopers van Drent-
se Hoofdvaart en Meppelerdiep. Ze stammen 
al uit de dertiende of veertiende eeuw. Ze wor-
den niet meer gebruikt als vaarweg omdat er 
duikers in zijn gelegd, b.v. op plekken waar 
wegen de kanaaltjes kruisen. Bij die griften 
hoorden ook bruggetjes en sluizen, twee sluis-
jes zijn nog bewaard gebleven.
U rijdt de Zomerdijk weer terug tot bij de rotonde 
bij de N375. De N375 oversteken. Hiervoor ge-
bruikt u het fietspad links van de rotonde. U bent 
nu op de Nieuwedijk, rechtdoor blijven rijden.Na 
een tijdje passeert u rechts de Matenweg.
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Bij spitsing oversteken naar rechts. Driftlakenseweg. Doorrijden tot einde fietspad.
Hier rechtaf. Kolderveen. Na ca 700 m, krijgt u rechts de laan met het kerkje.

Matenweg
Langs de Kolderveense Oostergrift liep een zandpad, genaamd Reeweg of Dodeweg, Lijkweg, 
allemaal namen voor een weg of pad tussen plaatsen zonder kerkhof en de dichtstbijzijnde 
begraafplaats. Het is de weg, die men gebruikte om een dode naar zijn laatste rustplaats te 
brengen. Hieraan waren door overlevering van geslacht op geslacht vele tradities verbonden. 
Ongetwijfeld zijn deze zandweggetjes vroeger gebruikt om de doden vanuit Meppel naar het 
kerkhof rond de kerk in Kolderveen te vervoeren. De wegen van toen zijn verdwenen nu zijn het 
ruilverkavelingswegen met nieuwe boerderijen. 

De kerk wordt omgeven door een boswal 
van berken, beuken, eiken en elzen, die zo-
mers een groene haag vormen. In 1362 werd 
“Coldervene” in een oorkonde genoemd. De 
kerkelijke gemeente is een afsplitsing van de 
St. Clemenskerk in Steenwijk. Begin vijftiende 
eeuw verleende de bisschop van Utrecht de 
parochianen toestemming om hier een eigen 
kerk te bouwen. Niet alleen voor de inwoners 
van Kolderveen maar ook voor de inwoners 
van Dinxterveen, nu een gedeelte van Wan-
neperveen (Overijssel). 

Legende.
Volgens een legende zou de kerk eerst aan 
de Zomerdijk bij Meppel hebben gestaan. In 
veengebieden werden kerken echter vaak 
tegelijk met de nederzettingen verplaatst. De 
oude kapel werd afgebroken en de onderde-
len werden met boerenwagens naar Kolder-

veen vervoerd. Kort voordat men de plaats 
van bestemming bereikte struikelde één van 
de paarden en brak een been. De as van de 
wagen brak ook en met een klap kwamen 
de bouwmaterialen op de grond terecht. De 
hevig geschrokken boeren zagen hierin “een 
teken van God”. Hier moest de kerk gebouwd 
worden. De huidige kerk is gebouwd op een 
natuurlijke verhoging van zand te midden van 
een laagveengebied. 
Een 300 meter lange beukenlaan verbindt 
de kerk met het dorp Kolderveen. Deze beu-
kenlaan is aangelegd met geld uit de nala-
tenschap van Thijs van Urk, die op 21 maart 
1890 op zeventienjarige leeftijd stierf. De 
smalle spitsboogvensters van de kerk trekken 
de aandacht. Het zadeldak zal eerder bedekt 
zijn geweest met leien. Regelmatig worden 
hiervan nog stukken op het kerkhof aangetrof-
fen.

7.   Historische dorpskerk Kolderveen met toren
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Op verzoek van de melkfabriek, vanwege 
grotere melkwagens, is het stookhuis van de 
boerderij afgebroken onder voorwaarde dat, 

Op de rotonde linksaf (drie kwart rondrijden). Nieuweweg. Rechts staat dorpshuis de Schalle. 
Voorbij het gebouw kunt u rechtsaf om het gebouw te bezoeken.

8.   De Schalle
Oorspronkelijk stond hier de boerderij van 
Roelof van ’t Ende. In 1880 werd er een weg 
aangelegd naar Meppel. Van ’t Ende zag wel 
mogelijkheden en bouwde een ruimte waar 
hij een café in begon. De laatste uitbater was 
tot 1965 Hendrik van Dalen. In de jaren 60 
van de vorige eeuw had het gereformeerde 
kerkbestuur plannen voor een nieuw jeugdge-
bouw en de Oranjevereniging de wens voor 
een dorpshuis. 

De plek van het café was de meest geschikte 
locatie op de grens Nijeveen en Kolderveen. 
Het café annex boerderij werd afgebroken en 
er kwam nieuwbouw. De Schalle. Deze naam 
komt uit het Zuid West Drents en betekent 
Schakel.

als de gelegenheid zich zou voordoen het weer zou worden opgebouwd. Tot nu toe is er niets 
gebeurd en liggen de brokstukken nog op het terrein van de voormalige fabriek. Naast de melk-
fabriek op nr 24 staat een monumentale boerderij, rijks monument, met een oude geschiedenis, 
(1600). Helaas is de boerderij niet te bezichtigen. 

Na een bezoek aan de kerk slaat u rechtsaf tot de rotonde in Nijeveen. 
Tijdens het fietsen ziet u links de voormalige melkfabriek met de hoge 
schoorsteen (1894) nu verhuurd aan bedrijven en een historische oude boerderij. 

Melkfabriek en historische boerderij
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Einde van de weg, op T-kruising, rechtsaf. Gorthoek. Einde van de weg, op T-kruising, rechtsaf. Burg. 
Slompweg. U blijft nu rechtdoor rijden, dezelfde weg terug naar Nijeveen. U rijdt door tot aan de kruising 
met de Dorpsstraat. Hier slaat u linksaf. Dorpsstraat. U bent weer op de gewone route.

Na het bezoek heet u keuze uit twee routes.
A. De kortere (gewone) route. Bij verlaten van de Schalle rechtsaf. 
    Eerstvolgende weg rechts. Dorpsstraat.

Lees nu verder NA de omschrijving van route van punt 10. Molen de Sterrenberg.

 B. Een extra lus via de fraaie Gorthoek, deze lus maakt de route ca. 5 km langer.
      Bij het verlaten van de Schalle rechtsaf. U rijdt verder langs de Nieuweweg.
      Voorbij de zijweg Dorpsstraat gaat de Nieuweweg over in de Schuurmansweg.
      Nabij het bedrijvenpark gaat het fietspad verder aan de linkerzijde van de Hoofdbaan.
      U passeert een recratiepark aan de linkerzijde en een sportpark aan de rechterzijde.
      Bij einde van het fietspad op het kruispunt met de Kolderveense Bovenboer gaat u linksaf.
      Kolderveense Bovenboer. Eerste weg rechts. Gorthoek.

Een kleine verborgen verrassing ten 
noorden van Nijeveen. Een mean-
derend weggetje, vroeger een kar-
renspoor, leidt je langs boerderijen 
met perenbomen. 

In het voorjaar de prachtige bloe-
sems en in het najaar de peren - 
oogst  Zeker een ommetje waard.

9.  De Gorthoek
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Na een bezoek aan de molen kunt u de Dorpsstraat verder volgen tot aan de 
kruising met de Raadhuislaan. Hier ziet u rechts een oorlogsmonument

10.     Molen de Sterrenberg is een rijksmonument

In oorsprong van 1785 daterende achtkan-
te stellingkorenmolen, afkomstig uit Weener 
(West-Duitsland), waar hij tot 1960 in werking 
is geweest. In 1975 overgebracht naar Nije-
veen en daar in 1977 opnieuw opgebouwd. 
Stellingkorenmolen op achtkante stenen voet, 
van binnen cilindrisch, van buiten door steun-

beren gesteund. Het bovenachtkant en de 
kap zijn gedekt met riet, waarin uitgespaard 
het jaartal 1977; houten achtkante stelling. 
Windroos, die de molen steeds naar de heer-
sende windrichting kruit. Inwendig twee kop-
pels maalstenen, waarvan één koppel nog 
van lavabasalt; luiwerk en hijsinstallatie.

11.  Oorlogsmonument

Het oorlogsmonument herdenkt ze-
ven leden van het Nijeveense verzet 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen. Vijf van hen zijn als 
gevolg van een munitie-explosie op 9 
april 1945 slachtoffer geworden. Op 
22 oktober 1944 werd het dorp opge-
schrikt door de arrestatie van vader 
Jan en zoon Roelof Kooiker. Zij wer-
den vervoerd naar Kamp Westerbork 
waar ze op 27 oktober 1944 werden 
gefusilleerd.

Rechtdoor tot de Nederlands Hervormde kerk.
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 Na de kerk direct rechtsaf, 1e Nijev. Kerkweg. Aan het einde van de weg op T-kruising, linksaf,  
 Gedep. Dekkersweg. Einde van de weg rechtsaf fietspad richting Paradijssluis. 
U rijdt langs de Paradijssluis. Direct daarna bezoek u de Kalkovens. 

11.  Nederlands Hervormde kerk, Nijeveen

De Nederlands Hervormde kerk, Sint Barbarakerk genoemd, is 
rond 1477 gebouwd, hiervoor kerkte men in Havelte. De slanke 
toren is deels ingebouwd en wellicht in 1683 hersteld. De kerk 
heeft een avondmaalstafel uit 1631 met twee tinnen bekers, de 
preekstoel is uit 1744. In 1892 werd het orgel geplaatst, nadat het 
eerst dienst had gedaan in Zierikzee.

12. Paradijssluis/Kalkovens
Het pompgebouw uit 1925 staat op de Pro-
vinciale monumentenlijst en is nog steeds in 
gebruik. Het water aan de kant van Meppel 
staat even hoog als dat van het Meppelerdiep 
en IJsselmeer. Voorbij de sluis kijken we uit op 

drie kalkovens. Ze staan op de rijksmonumen-
tenlijst. De aanvoer van turf en schelpen ging 
over water. De ovens werden gevuld met afwis-
selend turf en schelpen en dan aangestoken.                                                                                           
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Van boerderij tot camping

14.  Joodse Begraafplaats
Een metaheerhuis is een lijkenhuis (hebr: Bet 
Tohorah). Het Metaheerhuis is bedoeld voor 
het rituele reinigen van de overledene. Het li-
chaam wordt geheel afgedekt met doeken ter-
wijl er kommen met warm water over worden 
uitgegoten. Slechts een beperkte groep, spe-
ciaal aangestelde mensen is bij het reinigings-
ritueel betrokken. Na het zeggen van enige 
gebeden en citaten uit de Talmoed wordt het 
graf door aanwezigen gezamenlijk gedicht en 
wordt door de directe nabestaande het Kad-
disj-gebed gezegd. Het is niet de gewoonte 
om bloemen of kransen te leggen. Men legt 
steentjes op het graf. Zie QR-code.

Na de Joodse begraafplaats fietst u door tot de 
watertoren. Vlak voor de watertoren, rechts, 
ziet u een sluisje in de Nijeveense Grift.

Als één van de laatste boeren moest De Wol-
de zijn boerderij in de binnenstad (Kraton 
dwarsstraat) opgeven. Hij kon op deze plek 
een nieuwe boerderij bouwen. Het bedrijf is nu 
een succesvolle camping aan het water. Niet 
toevallig heeft men voor de naam Kikkerije ge-
kozen. Op de oude kaarten staat dit gebied al 
met die naam vermeld.

Na het bezoek, vervolgt u de fietsroute door na het oversteken links aan te houden.

De temperatuur kon wel tot 1200 
graden oplopen. Vandaar de ijze-
ren ringen om de ovens anders 
zouden ze uit elkaar knappen. 
Het kalkgruis van de verbrande 
schelpen werd gezeefd en met 
water geblust gebluste kalk. De 
kalk werd verkocht. Tot 1962 wa-
ren de ovens in gebruik. Nu is er 
een fraai restaurant, Villa Kalk-
oven, in gevestigd met een mooie 
tuin er omheen. Aan de waterkant 
kunt u de Paradijssluis fraai zien 
liggen. 

Zie infoborden in de Kalkoven.
 

Na 200 meter ziet u het monumentale Joods lijkenhuisje.
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‘Het sluisje is een belangrijk monument als het gaat om de geschiedenis van Nijeveen en 
Meppel’. De Nijeveense Grift is de alleroudste, gegraven waterweg van Drenthe en loopt 
dwars door het dorp Nijeveen. Menig bootje met turf voer over De Grift naar Meppel. Tot hal-
verwege de 19e eeuw fungeerde het sluisje in de Nijeveense Grift als keerschut. Het schut 
werd destijds opgetrokken om de schepen door te laten van Meppel naar Nijeveen en omge-
keerd. Voor turf, hout en koren moest oevergeld worden betaald. Mest en hooi waren hiervan 
vrijgesteld. Men zegt dat tijdens de vervening hier ‘goudgeld’ werd verdiend aan de turf. 

15.   Sluisje in de Nijeveense grift

16.   Watertoren
De watertoren werd gebouwd in 1893 tegelijk 
met de identieke watertoren van Almelo. In 
1955 is de toren verbouwd om te kunnen vol-
doen aan de groeiende vraag naar drinkwater. 
Toen is ook het uiterlijk veranderd. Hierdoor 
is veel van het oorspronkelijke karakter verlo-
ren gegaan. De toren is 39.60 meter hoog en 
staat op de provinciale monumentenlijst.

Eind 20e eeuw was de techniek zo ver gevor-
derd dat de watertoren overbodig werd. Het 
waterbedrijf Vitens wilde de toren graag kwijt. 
De gemeente heeft in 2002 samen met Woon-
concept de toren weer overgenomen. Wat 
wordt dit monument voor de toekomst, een in-
formatiecentrum of een horecagelegenheid?

QR-code Joodse begraafplaats.

QR code Watertoren 
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18.   Kruisstraat                                                                               
Tot 1932 stroomde op deze plek de Havelter 
Aa en lag er een brug (Dorus Arpbrug). Kruis-
straat en Hoofdstraat zijn de hoogst gelegen 
en oudste straten van Meppel. Hier woonden 
de notabelen. Als er jaarmarkt was, vanaf 
1462, werd er aan de brug een houten kruis 
gehangen dat betekende ‘marktvrede’. Men-
sen die iets op hun kerfstok hadden waren 
vrij de markt te bezoeken zonder te worden 
gearresteerd.

Op de kruising met Grote Oever steekt u over en gaat rechtdoor. Kruisstraat.

17.  Noordeinde en Molenstraat
De invalsweg naar het centrum. Vroeger 
stond hier een molen zodat je via de Molen-
straat naar de molen liep vlakbij de brug. In 
beide straten waren destijds veel winkels, be-

De Kruisstraat gaat over in de Touwstraat. 
Links ziet u het Slotplansoen met het Joods monumnet.

Vervolgens gaan we terug naar centrum via de rotonde. Drie kwart rond en vervolgens langs de Steen-
wijkerstraatweg. We komen bij de Galgenkampsbrug. Over de brug houdt u rechts aan. Noordeinde

Galgenkampsbrug
Honderd vijftigmeter voor de Galgenkampsbrug ligt een belangrijk verkeersknooppunt (Zomer-
dijk, Steenwijkerstraatweg). Heel vroeger stond er een logement, gebouwd op een stuk land 
wat ‘De Galgenkamp” werd genoemd omdat daar, volgens de overlevering, eens een bisschop 
zou zijn opgehangen.

drijfjes en logementen gevestigd. Als er markt 
was stonden overal paarden en karren . Na 
uitbreiding van de Coöperatieve Landbou-
wersbank is er veel afgebroken in ooit een 
prachtige toegangsweg naar het centrum.

U rijdt rechtdoor, het voetgangersgebied in. (Fietsers toegestaan).Molenstraat
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In het Nedersaksisch is Wheem het woord 
voor pastorie. Hier was een middeleeuwse 
tuin en stond het huis van de pastoor, tot 
1598 Daarna woonde er de dominee. De 
pastorie werd na 1795 met een logement  

U gaat rechtdoor, smalle deel Touwstraat. Dit is voetgangersgebied (afstappen).
Einde van de weg rechtsaf. Woldstraat. U komt op het plein de Wheem.

19.   Wheem

waaggebouw. In 1864 is het pand afge-
broken en een nieuw logement gebouwd 
aan de oostzijde van het plein, nu horeca.  
Meppel had een regiofunctie en de grootste 
varkensmarkt van Nederland, tot in de jaren 
60 van de vorige eeuw. Na een aantal vee-
ziektes o.a. de varkenspest, mond-en-klauw-

U steekt het plein over en gaat rechtsaf. 
Grote Kerkstraat. U ziet de ingang van 
 Grote of  Mariakerk.

20. De Grote of Mariakerk
Heeft u genoten van de fietstocht en heeft u 
tijd over, dan is de mogelijkheid aanwezig om 
de toren eventueel te beklimmen of men kan 
alle informatie van de Meppeler toren lezen 
op de groene informatieborden.

Einde fietstocht.

We hopen dat u ervan genoten heeft.
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Sfeerverschillen tussen de diverse chronologische 
uitbreidingsvakken

Grafsteen van Jentina Arendina Roelink (1862- 
1933) met diverse vormen van doodssymboliek: de 
ourobouros (een slang die in zijn eigen staart bijt), 
vlinders en een lauwerkrans

Begraven door de jaren heen
Eeuwenlang was begraven de enige vorm 
van lijkbezorging in Nederland. Pas na de 
jaren zestig van de vorige eeuw kwam het 
cremeren meer in zwang. Nederland telt meer 
dan 4.000 begraafplaatsen, waarvan een 
groot deel nog in gebruik is. Bijna een kwart 
is rijksmonument of gemeentelijk monument. 
Grafmonumenten, zoals zerken en grafkrui-
zen laten zien hoe door de eeuwen heen 
vorm werd gegeven aan rouwbeleving. Maar 
ook begraafplaatsen uit de negentiende en 
twintigste eeuw maken onderdeel uit van ons 
funerair erfgoed

Belangrijk om te weten. 
1 Begraven in en rond de kerk is eeuwenlang de enige vorm van lijkbezorging in   
 Nederland geweest.
2 Sinds 1829 verboden om te begraven in kerken.
3 Begraafplaatsen hebben een bredere functie dan alleen een dodenakker.

mogelijk bij het altaar begraven, zodat ze via 
de beschermheilige van de kerk een goede 
voorspraak hadden bij het verwerven van een 
plekje in de hemel. 

Was er geen ruimte meer onder de vloer, dan 
werd er soms zelfs een vleugel bijgebouwd, 
zoals in 1518 in de Grote Kerk van Meppel.
Hoe verder van het altaar verwijderd, hoe la-
ger de tarieven werden. Zelfmoordenaars en 
ongedoopte kinderen werden helemaal op af-
stand gehouden, zij mochten niet in gewijde 
grond liggen, liefst aan de noordkant van de 
kerk. Door de bevolkingsgroei werd al in de 
zeventiende eeuw het ruimtegebrek nijpend. 
Begraven werd er tot dan toe in en rond de 
kerk, midden in de stad of het dorp.

Het begraven in de kerk gebeurde niet altijd 
even zorgvuldig. Geruimd werd er niet, dus 
de kerken raakten overvol. Door het herhaald 
oplichten van de stenen, verzakte de vloer en 
sloten niet alle grafstenen even goed aan. 
Het gevolg was dat - afhankelijk van het weer 
- in de kerken soms een doordringende stank 
hing. De uitdrukking “rijke stinkerd” komt hier 
vandaan.

Het begraven in de kerk was voor veel kerk-
besturen een belangrijke bron van inkomsten. 
Karel de Grote verbood in 809 bij wet het be-
graven in de kerk, maar toen hij in 814 over-
leed, werd hijzelf wel in de kerk begraven. Dit 
gebeurde met veel hooggeplaatste personen.

Een graf binnen de kerkmuren was alleen 
weggelegd voor de welgestelden. Christenen 
die het konden betalen lieten zich zo dicht 

Begraven door de jaren heen in en rond de kerk.
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De begrafenisvoorschriften verschilden per dorp, zeker wat betreft de diepte van de graven. 
Het hout van de kisten was niet altijd even goed. Niet alleen in de kerk, maar ook op kerkhoven 
hing op warme dagen vaak een onaangename geur. In 1804 verbood Napoleon het begraven 
in de kerk, omdat de situatie onhoudbaar was, maar na het vertrek van de Fransen in 1813 
mocht men weer in de kerk begraven. 

De kerkbesturen wilden de begrafenisgelden 
niet missen. Pas in 1829 vaardigde koning 
Willem I opnieuw een verbod uit. Nieuwe be-
graafplaatsen moesten voortaan buiten de 
bebouwde kom worden aangeleg. Er werden 
echter nog lange tijd ontheffingen verleend. 

Tot na het midden van de negentiende eeuw 
werd er in Amsterdam nog in kerken begra-
ven. Door de groei van de steden werden veel 
begraafplaatsen overigens al snel weer door 
de bebouwing ingehaald en omsloten.

Verbod om in de kerk te worden begraven

Begraafplaatsen hebben een bredere functie dan alleen een dodenakker.

Oude graven worden opgeknapt, scheuren        
hersteld en de letters opnieuw getamponneerd.

Wie wel eens een begraafplaats 
bezoekt, merkt direct de andere 
sfeer die er heerst. Ook al raast 
even verder het verkeer voorbij, de 
indruk van serene rust overheerst. 
Misschien is het de nabijheid van 
de doden, of anders de afwezigheid 
van levende mensen, want veel be-
zoekers zijn er niet. Het bezwaar 
dat sommigen tegen begraven heb-
ben - het zou zo’n groot beslag op 
de beperkte ruimte leggen - houdt 
geen rekening met wat een be-
graafplaats kan zijn. Begraafplaatsen hebben een bredere functie dan alleen een dodenakker. 
Veel begraafplaatsen zijn tegelijk parken met een grote natuurwaarde. Zeker nu ook de regels 
voor de beplanting versoepeld worden, neemt de diversiteit in flora toe.

Zo is een deel, van de Algemene begraaf plaats te Meppel, aangelegd door Leonard 
Springer de bekende tuin- en landschapsar chitect, ook verantwoordelijk voor de aanleg van 
het Wilhelminapark (1914- 1919). Naar de historische kerk op Kolderveen met kerkhof met 
prachtige graven, loopt een prachtige laan. Het monumentaal lijkenhuisje op de Joodse be-
graafplaats doet in stille momenten ons beseffen dat ‘jouw monument ook het mijne moet 
zijn’. 
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HISTORISCH CENTRUM MEPPEL
Sluisgracht 21-22, 7941 BW Meppel
Telefoon (tijdens openingsuren) 0522-240961
E-mail: info@oudmeppel.nl
Website: www.oudmeppel.nl
Facebook: www.facebook.com/oudmeppel
Openingstijden:
donderdag 10-12.00 uur  (documentatiecen-
trum) i.v.m. corona gesloten.
donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag 
13.30 - 16.30 uur (documentatiecentrum en 
expositie)

Nog geen donateur? U kunt zich abonne-
ren op het blad ’Oud Meppel’ voor twee-
entwintig euro per jaar. U ondersteunt het 
werk van Oud Meppel. U heeft dan tegen 
gededuceerde prijs toegang tot de jaarlijk-
se dia (beamer) voorstellingen en vrije toe-
gang tot de tentoonstellingen in het 
Historisch Centrum.

De stichting Oud Meppel heeft als doel het 
wekken van belangstelling voor Meppels ver-
leden en het behoud van overblijfselen daar-
uit. Dit doen we door o.a onderzoek te (laten) 
verrichten naar dat verleden van Meppel. 
De gelegenheid artikelen te plaatsen in ons 
kwartaalblad Óud Meppel’ Archieven over de 
geschiedenis van Meppel te archiveren. Ons 
fotoarchief is het bewonderen waard en is 
enorm gegroeid en uitgebreid.

 Ons adres is: 
 Historische Vereniging Nijeveen
 Nieuweweg 27b
 7948 AA Nijeveen

Email: info@historischeverenigingnijeveen.nl

Historische Vereniging Nijeveen, opgericht op 3 oktober 1995

Het doel van de vereniging luid:
Het behartigen van de historische belangen in de (nu voormalige) gemeente 
Nijeveen en het bevorderen van de kennis dienaangaande.
Getracht zal worden dat doel bereiken, onder andere door:

a.    Het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen die    
       zich met een bepaald onderwerp van de geschiedenis en    
       cultuurhistorie van Nijeveen en omgeving bezig te houden;

b.    Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen;

c.    Het uitgeven of bevorderen van publicaties.

In de praktijk komt dat neer op het verzamelen van informatie en 
het vastleggen daarvan in digitale vorm en het verspreiden van die 
informatie, eveneens voornamelijk via digitale weg. Daarvoor is deze 
website beschikbaar en voor beeldmateriaal de beeldbank. 
Daarnaast wordt elk kwartaal een blad uitgegeven met verhalen en 
beschrijvingen: Diekpraot
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Voel de historie, sfeer en charme 
van een rijke geschiedenis in dé 
drukkerijstad. Meppel heeft oog 
voor kunst en cultuur en kent 
verschillende culturele  
bezienswaardigheden,  
festivals en musea. 

Meppel heeft een beschermd 
stadsgezicht met prachtige, 
monumentale panden,  
opvallend veel Jugendstilhuizen 
en karakteristieke bruggen. Zelfs 
de Keizersgracht, Prinsengracht 
en Heerengracht ontbreken niet. 

Geniet het hele jaar door van 
leuke evenementen en  
activiteiten. 

Laat je verrassen, kijk op  
www.ontdekmeppel.nl

Laat je verrassen!


