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  Esdorp in de gemeente Westerveld (tot 1998 gemeente Havelte) ten noordoosten van 

Havelte, ten zuidwesten van Diever en Dwingeloo, ten noordwesten van Ruinen en ten 

noorden van Ruinerwold. De verspreide bebouwing rond Noordesch en Halholten wordt 

gezamenlijk wel als buurtschap Achter Uffelter Esch aangeduid.  
 Ten noorden van dit es-complex (inclusief Westeresch) ligt Camping De Blauwe Haan. Ten 

noordwesten van het dorp ligt het Uffelterveen (bos en woeste grond), ten westen het 

Uffelterzand (bos met Finse Meertje) en ten zuidwesten het Uffelter Binnenveld (bos, 

woeste grond en weilanden). Ten zuiden van het dorp ligt het uitgestrekte weidecomplex 

Uffeltermade, van het dorp gescheiden door de Oude Vaart, de Drentsche Hoofdvaart en 

de autoweg N371 (Assen-Meppel).  
 Bronnen vermelden: Ophelte (1040); de Vffelte (1215). De naam is samengesteld uit a) uf = 

uil en hultithja = plaats, waar hout groeit of b) up-helte, up den holt(e) = het hoger gelegen 

bosterrein, maar kan ook zijn afgeleid van c) de persoonsnaam Uffo. Dit laatste is plausibel, 

omdat keizer Hendrik III aan Uffo en zijn broers in 1040 hun landgoed (de hof) alhier 

ontnam en schonk aan Bernold, bisschop van Utrecht. Deze schonk op zijn beurt de hof in 

1048 aan het door hem gestichte Kapittel van Sint-Pieter.  
 De bisschop bezat veel hoeven in Drenthe, die vanuit hoven (curtes) werden beheerd. In 

Uffelte lag de hoofdhof met voorraadschuren van dit stelsel. De nederzetting ontwikkelde 

zich daarna tot administratief centrum en graanopslagplaats van het kapittel. Op dit 

bisschoppelijk goed kwamen horigen voor. Omstreeks 1300 worden hun verplichtingen 

vermeld in een beschrijving van het domein van Sint-Pieter te Uffelte, evenals hun 

bevrijding in de 15e eeuw in het archief van het kapittel te Utrecht. Bij elk bezoek van de 

proost van het kapittel moesten de horigen zorgen voor 'paard en proviand'. Na hun 

horigheid werd het pachtstelsel ingevoerd. Kerkelijk werd Uffelte door de bisschop onder 

Steenwijk gebracht.  
 Rond 1300 werd door een zeventiental boerderijen in Uffelte de schuldmudde opgebracht 

aan het Kapittel te Utrecht, samen met de hof van Uffelte aan Sint-Pieter geschonken. 

Hierover zijn zeer vroege en gedetailleerde gegevens bekend. In 944 telde Uffelte zes 

huizen, die ook zes schuldmudden opbrachten. Toen later het aantal waardelen werd 

gefixeerd (twintig), was het dorp tot zeventien gewaardeelde boerderijen gegroeid. De 

waardelen waren bestemd voor de zeventien boerderijen, de hof, de molen en de proost van 

het kapittel. Vanuit de hof te Uffelte werd de op het grondgebied van het kapittel 

verbouwde rogge met kleine schepen naar Meppel verscheept. Dit bezorgde de inwoners van 

die plaats periodiek werk bij de sluis. De rogge werd daar tijdelijk opgeslagen voor vervoer 

naar Utrecht. Het kapittel moest het liggeld bij de sluis betalen. Soms kocht een koopman 

echter een groot deel van de rogge meteen op. Naderhand kwam in Meppel opslagruimte 

voor de producten uit de hof van Uffelte en bezochten in toenemende mate de kanunniken 

van Sint-Pieter dit stadje.  
 Tot 1502 werd geleidelijk gewerkt aan de omzetting van het hofstelsel in een pachtstelsel 

voor o.a. de Uffelter goederen door kapittel en deken. De horigen, die in het algemeen 

gegoed en van enig aanzien waren, werden met hun familie tot vrije lieden gemaakt. Op den 

duur verloor de hof te Uffelte haar administratieve functie; de hof werd verpacht. Alle 

betalingen en pachtleveringen geschiedden daarna aan het Spijker of Spiker 

(voorraadschuur), dat in 1439 te Uffelte bij de Oude Vaart was gebouwd of herbouwd. 
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  Stuifzandgebied (101 ha) begroeid met heide en bos tussen Uffelte en Havelte.   
 Zowel de heide als het bos zijn bijzonder gevarieerd. Er liggen ook enkele fraaie vennen. Vele 

planten- en diersoorten hebben zich in dit gebied gevestigd. In de bossen zijn Grote muur, 

Dalkruid en Grote wolfsklauw te vinden. Op de droge heide Stekelbrem en Kruipbrem, en in 

nattere delen onder meer Veenpluis, Blauwe zegge en Veenbies. Voorts herbergt het gebied vele 

soorten padden, kikkers en salamanders (zie: Amfibieën). Eigendom van Het Drentse Landschap. 
  
 Lit.: A. Wiewel, 'Uffelter Binnenveld', Het Drentse Landschap nr. 17 (1998). 
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  Voormalige veenkolonie in de gemeente Westerveld (tot 1998 Havelte) ten noorden van 

Uffelte en Havelte.  
 Op de Franse kaart (1811-13) is de kolonie nog duidelijk in beeld, gelegen aan de noordzijde van 

een zijkanaal (wijk) van de Drentsche Hoofdvaart, voorts aan de west-, noord- en oostzijde 

omringd door het Uffelterzand. Ten oosten van de Chemin de Dieverden aan de oostkant van de 

woestenij wordt de Uffelter Made aangegeven. Zowel -zand als -made zijn andere gebieden dan 

de gelijknamige bij Uffelte. Op de kaart van J. Kuyper (1865) komt Uffelterveen voor aan de 

Uffelter Boerenvaart, in zijn gemeenteatlas (1867) idem, maar met de vermelding Vervallen 

Vaart. De Topografische en Militaire Kaart (1868) vermeldt het dorpje aan de 

Uffelterboervaart. In HAD (1920) is de vaart, ook wel Uffelter Vaart(je) genoemd, goeddeels 

gedicht en als sloot en weg in het Uffelterveen herkenbaar; er is dan nog enige bebouwing.  

 Heden ten dage wordt het voormalig kanaaltje als fietspad weergegeven, omringd door de 

woeste grond van het Uffelterveen. Het gebied is sinds 1966 in bezit van Natuurmonumenten. 

De vaart is nog herkenbaar aanwezig op camping De Blauwe Haan. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veranderingen in het dorp.  

 

Op de foto uit 1932 is o.a. te zien dat de melkfabriek nog een schoorsteen heeft, dat aan de 

Fabrieksweg (nu Lindenlaan) nog bijna geen woningen staan, dat de vijver en de Vijverlaan nog 

niet bestaan, dat tussen de Fabrieksweg en de Schoolstraat nog landerijen liggen (het 

Liezenveen). 

 

 

 

 

 



Op de foto uit 1974 is goed te zien dat de vijver bijna klaar is, maar dat er aan de Vijverlaan 

nog niet gebouwd is. Aan de Veenbesstraat staan huizen, maar de Wilgenstraat is nog grasveld. 

De echte Uffelter zal nog wel veel meer veranderingen opvallen. 

 

Op de foto uit 1993 is te zien dat De Goorn nog niet gebouwd is en dat de verkeerssituatie bij 

de 2e Uffelterbrug niet is zoals nu (2008). 

Met dank aan H.J. Liezen voor het lenen van de foto's. 

 


