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Door Hans van Tellingen*

J
e zou het misschien niet zeggen, maar Meppel
(met 26.000 inwoners) is één van de weinige plaat-
sen van Drenthe, die ‘stad’ genoemd mag worden.

Met stadsrechten ergens vanaf het jaar 1300. Met een
inkomensniveau op het Nederlands gemiddelde. Het
verzorgingsgebied is alleraardigst. Ten noorden, wes-
ten en oosten zijn er namelijk veel dorpen gelegen. Die
allen qua winkelvoorzieningen niet veel voorstellen.
Andere steden zijn er daar niet. Op zaterdagen, op de
koopavonden op vrijdag en in de zomer (tijdens de
zogeheten ‘Donderdag Meppeldagen’) is het daarom
een drukte van jewelste in Meppel. Mensen reizen
behoorlijke afstanden om in Meppel te mogen winke-
len. Een alternatief is ook niet voorhanden. Behalve
aan de zuidkant dan, want op 25 kilometer afstand ligt
Zwolle. Voor het overige zijn er eigenlijk geen serieuze
concurrenten.

Winkelcentrum de Keyserstroom is gelegen aan het
uiteinde van de hoofdwinkelas, de Hoofdstraat. Aan
het ‘verkeerde einde’, want dit gedeelte van de Hoofd-
straat was altijd veruit het rustigste deel. Winkelcen-
trum de Keyserstroom lijkt daar nu al verandering in

te hebben aangebracht. Winkeliers aan het uiteinde
van de Hoofdstraat maken al voorzichtig melding van
een verdubbeling van hun omzet. Hoe dat komt? De
Keyserstroom genereert passantenstromen die de
moeite waard genoemd mogen worden. De V&D
(‘oei’?) is een trekker van formaat. Een V&D-winkel
‘nieuwe stijl’ dan wel te verstaan. Waar het werkelijk
waar goed toeven is. De toekomst van de V&D zou je
daarom met enige fantasie in de Meppelse vestiging
weerspiegeld kunnen zien!

Andere winkels zijn onder andere de Kruidvat en de
Edah. Tevens zijn er modewinkels in het lage, midden-
en ‘midden-hoge’ segment gevestigd. Waar de Meppe-
laar hoog van opgeeft. De ontwikkelaar en de
gemeente zijn er, na enkele pittige discussies over en
weer, goed uitgekomen. En de ontwikkelaar mag
pronken met een geslaagd resultaat. Hoeveel mensen
er komen en wat ze besteden vraagt u? Als passanten-
en koopstromenspecialist heb ik een aardig idee. Ik
heet niet voor niets ‘Van Tellingen’, toch? ■

Winkelcentrum de Keyserstroom geopend

Op 21 november jongstleden is in Meppel (Zuid-
West Drenthe) een nieuw winkelcentrum geopend:
de Keyserstroom. Ontwikkelaar Volker Wessels
heeft een mooi stukje maatwerk afgeleverd.
Hoewel de schaal van Meppel niet al te groot is,
valt de binnenstad van deze plaats toch echt als
urbaan te typeren. Met alle problemen van dien.
Want hoe bouw je een succesvol winkelcentrum in
een historische omgeving? Zonder de historie aan
te tasten? De Keyserstroom geeft aan, hoe je dat
moet doen. Achter de façade van de oude gevels is
het winkelcentrum gevestigd. Dat al behoorlijk
aanslaat bij de lokale bevolking!

De Keyserstroom, een
modern winkelcentrum
voor Meppel

* www.strabo.nl

Mooi en modern maatwerk
in historisch Meppel


