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5.16 Theekoepel, gemeente Meppel 

  

Inleiding 
De originele theekoepel is in 1840 als een achthoekige met rietgedekt 
gebouw. De koepel hoorde bij een woning aan de 
rivier de Reest waar deze de Rijksstraatweg tussen 
Meppel en Staphorst kruiste. Bij het opblazen van de 
Werkhorstbrug vlak naast de theekoepel in 1940 zijn 
de brug en de theekoepel zwaar beschadigd. In 1946 
kocht de Natuurbeschermingswacht de sterk 
verwaarloosde koepel voor 1 rijksdaalder. Om plaatst 
te maken voor een weg werd de koepel afgebroken 
en met de authentieke materialen in 1952-1954 
gerestaureerd op de nieuwe locatie in het  
Wilhelminapark waar de koepel nog steeds staat. De 
theekoepel in museum is een gedeeltelijke replica 
van een theekoepel die in Meppel stond en is in 1949 
gebouwd. De onderkeldering van de oorspronkelijke 
theekoepel heeft men in het museum niet teruggebracht. De theekoepel 
ligt tegenover de oorspronkelijke ingang en heeft na de overbrenging 
dienst gedaan als souvenirwinkel van de ‘vrienden’ waar gidsen, 
ansichtkaarten en souvenirs werden verkocht. 
 

Vertelpunten 
- Gedeeltelijke replica tuinkoepel uit Meppel, kelder ontbreek 
- Achtkantig met rieten dak 
- De originele hoorde bij een woning aan de rivier de Reemst in Meppel 

De theekoepel na 
restauratie in Meppel. 
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- In 1940 zwaar beschadigd door opblazen naastgelegen brug 
- In 1952-1954 hersteld in het Wilhelminapark aan de andere kant van 

de rivier 
- In museum eerste jaren dienst gedaan als museumwinkeltje bij de 

toenmalige ingang 
- De theekoepel wordt nu gebruikt voor het vertellen van de 

Anansiverhalen 
 

Basisinformatie presentatie 
Eigenlijk is het geen tuinkoepel maar een tuinhuis want er is geen 
koepeldak.  
Andere benamingen: speelhuis, luchthuis, zomerhuis. 
Ter plaatse was er een keldertje met ronde raampjes en een trapje naar 
de deur. Dit is niet meegenomen in de reconstructie. 
Vanaf het begin van de 17e eeuw werden dit soort gebouwtjes in 
buitenplaatsen geplaatst (vooral in Holland en in de Vechtstreek). Men 
genoot van het landschap in combinatie met thee of iets sterkers. 
Vanaf de 18e eeuw ontwikkelde het landschap zich verder: in het hele 
land ontstonden landschapstuinen met statige lanen, heggen en priëlen. 
De vormen waren aan mode onderhevig. Later werd alles weer soberder. 
De benaming theekoepel (in de 18e eeuw in zwang) is minder juist, 
aangezien de thee pas in de loop van die eeuw in gebruik kwam. Een 
tuinkoepel op het platteland was minder rijk gemeubileerd. Vaak werd er 
tuingereedschap in opgeslagen. 
Na 1800 werden nieuwe tuinhuisjes van binnen wit gepleisterd, zoals ook 
onze tuinkoepel. In het museum is gekozen voor een eenvoudige 
meubilering van omstreeks 1920. 
Hier worden ook Anansi verhalen verteld. 
NB. De theekoepel ligt ongeveer op het hoogste punt van het museum: 
83 m. boven NAP!! 
De ideale plek voor een ‘modieus’ kopje thee. 
In een echt chique tuin hoort vanaf het begin van de 17e eeuw een 
tuinkoepel te staan. Als een soort extra zitkamer buiten, om te genieten 
van het uitzicht over landschap of water. Vanaf de tweede helft van de 
18e eeuw worden de tuinkoepeltjes ook wel theekoepel genoemd. Rond 
die tijd komt het drinken van kopjes thee namelijk in de mode. Tuin- of 
theekoepeltjes zijn überhaupt nogal aan mode onderhevig. Soms krijgen 
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ze een Turks- of Chinees-achtige vorm, in een andere periode worden ze 
weer wat soberder gebouwd. Voor een beter uitzicht worden de koepels 
vaak op een heuveltje geplaatst, of op een boothuis of een kelder. Zo ook 
deze koepel, die oorspronkelijk een kelder heeft en een trapje naar de 
deur. 

 
Linken 

- Stichting Oud Meppel, link 
- Theekoepel in Meppel nu, link 
- Meer over Anansi waarover de verhalen in de theekoepel gaan, link 
 

Literatuur 
- Vijftig jaar Openluchtmuseum 
- Intern NOM document, afgebeeld aan het eind van de afbeeldingen 
- Gids 2017 

 
Afbeeldingen 

 
Door het museum gemaakte tekening van de theekoepel. 

 
 
 

https://www.oudmeppel.nl/OM-zoeker/kom_hcm/web_hcm.php?a=sE:;:7&s=81:;:1:;:1:;:1:;:1:;::;:0:;:23-2:;:23-2:;:0:;::;:0:;:1:;::;::;:0:;::;:0:;:OM-2001-23-2:;:OM-2022-44-3:;::;::;:0&m=51905&p=OM-2001-23-2&i=7&l=80&z=0
https://www.natuurbeschermingswacht.nl/page/NBW-theekoepel.html
https://www.anansidespin.nl/
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Theekoepel in het Wilhelminapark in Meppel, 2018. 

Veel beeldmateriaal oudmeppel.nl, link. 

https://www.oudmeppel.nl/Foto-Archief/fom_hcm/web_hcm.php?a=sI:;:0&s=74:;:1:;:1:;:1:;:1:;:theekoepel:;:1:;::;::;::;::;::;::;::;::;:0:;::;:0:;::;::;::;::;:1&m=52510
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Werkhorstbrug met theekoepel. De theekoepel staat hier in de tuin  

van het huis rechts van de koepel, 1920-1930. 
 

 
Op de voorgrond de Staphorsterweg in Overijssel, nu de Werkhorst in Drenthe. Links 

net over de Reest is de theekoepel te zien die in 1954/1955 is verplaatst naar het 
Wilhelminapar. foto 1920-1930. 
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De Werkhorstbrug met links de theekoepel en de bijbehorende 

 woning. Rechts is de steen te zien die de grens aangeeft 
 tussen Drenthe en Overijssel. 

 

 
De kapotte Werkhorstbrug met het tuinhuisje  

op 12 mei 1940 met een tijdelijke houten hulpbrug. 
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1988. Replica van de theekoepel uit Meppel, die zich bevindt in het 

Openluchtmuseum te Arnhem, echter zonder kelder en de daarbij behorende ronde 
raampjes en het trapje. Wel de originele deur zoals die vroeger was. Uit: Gids 

Nederlands Openlucht Museum Arnhem. 
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1933 – 1937.Deze theekoepel heeft jarenlang 
gestaan aan de rechterkant van het Zuideinde 
net voor de Werkhorstbrug en de Reest, naast 

het pand Zuideinde 112. De theekoepel was 
beschadigd door het opblazen van de 

Werkhorstbrug in 1940. In 1954 werd deze 
koepel voor f 2,50 gekocht door de 

Natuurbeschermingswacht, afgebroken en 
steen voor steen weer op zijn huidige plaats 

herbouwd.  

1950-1952. Het theekoepeltje in vervallen 
toestand op de oude locatie aan het Zuideinde, 

aan de oever van de Reest. Later is dit 
gebouwtje afgebroken en verplaatst naar de 

andere kant van het Zuideinde, in het 
Wilhelminapark. Ook is er ook kopie geplaatst 

in het Openluchtmuseum in Arnhem 
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Een kaart uit de serie "Monumenten" uit het kwartetspel van Meppel  

met de Theekoepel in het Wilhelminapark nabij de Werkhorstbrug. 
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