Uffelte is een dorp met circa
1500 inwoners in de provincie
Drenthe. Het esdorp ligt ten
noordoosten van Havelte en
hoort bij gemeente Westerveld (tot 1998 bij gemeente
Havelte).
De es, één van de grootste in
Drenthe, en het dorp liggen
vlakbij een groot aantal
natuurgebieden: Holtingerzand, Oosterzand-Westerzand,
Uffelterzand, Het Uffelter
Binnenveld en Landgoed
Rheebruggen. Ten zuiden van
Uffelte ligt het uitgestrekte
weidecomplex Uffeltermade,
dat van het dorp gescheiden
is door de Oude Vaart, de
Drentsche Hoofdvaart en de
autoweg N371 (AssenMeppel).
Door de aanleg van de
Drentsche Hoofdvaart in de
periode 1770-1780 ontstond
meer gevarieerde werkgelegenheid (scheepvaart en
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onderhoud kanaal). Hierdoor
groeide de bevolking van
Uffelte. Tussen het kanaal en
de Dorpsstraat werden een
kerk, een school, arbeiderswoningen en bedrijfjes
gebouwd. In 1925 telde het
dorp 1000 inwoners. Uffelte
bezat lange tijd geen eigen
kerk. Deze stond vroeger
halverwege Hesselte (Darp)
en Uffelte, en later, toen
Havelte opkwam, juist buiten
dit nieuwe dorp.
In 1911 nam ds. Niermeijer
het initiatief voor een eigen
kerk, die gerealiseerd werd
dankzij een inzamelingsactie.
Om het in verval geraakte
kerkje te renoveren, was een
tweede inzamelingsactie
nodig. Deze renovatie lag in
handen van ruim tachtig
vrijwilligers. In mei 1987 was
de renovatie gereed en het
kerkje klaar voor de kerkdiensten. Momenteel vindt iedere
eerste zondag van de maand
een dienst plaats.
Veel boerderijen werden aan-

vankelijk als tweede woning
gebruikt, wat de leefbaarheid
van het dorp niet ten goede
kwam. De gemeente Havelte
legde dit gebruik aan banden
en kocht en verbouwde een
drietal boerderijen, goed voor
veertien wooneenheden. De
nieuwbouw bij de hoeven werd
qua stijl aangepast.
De oude kern ligt langs de
Dorpsstraat, Schoolstraat en
het Westeinde. Hier vindt u nog
oude Saksische boerderijen,
niet meer als boerenbedrijf,
maar met een woonfunctie.
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De wandeling start
vanaf de
Uffelter Brink
aan de
Dorpsstraat
en is herkenbaar
aan de paaltjes met
de Uffelter vlag.
Honden
zijn in het
Uffelter
Binnenveld
niet toegestaan.

Beleef omgeving Uffelte op haar mooist

Uffelte

Het Uffelter
Binnenveld leent
zich uitstekend om
te wandelen. Het
gebied
kenmerkt zich door
een zeer uitgebreide flora en fauna.

Uffelter
Binnenveld
Dorpsommetje (groene

route + 8 km)
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Uffelter Binnenveld

In elk jaargetijde een prachtige natuur
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Route

westzijde van het Binnenveld. In 1950
is de heuvel grondig gerestaureerd (2).

De wandeling van + 8 km start vanaf
de Uffelter Brink (1) aan de Dorpsstraat
en leidt u langs de Dorpsstraat, Zuidstraat naar de Ruiterweg. U maakt
een oversteek en komt in het Uffelter
Binnenveld.
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De hoogteverschillen in het Uffelter
Binnenveld zijn aan het einde van de
laatste IJstijd ontstaan onder invloed
van grote zandstormen. De prehistorische bewoners vestigden zich hier
13.000 jaar na de laatste zandstormen
en begroeven hun doden in grafheuvels. Eén van deze grafheuvels, bekend
onder de naam Eupenbarchien of
Kloppersbarchien, bevindt zich aan de
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Uffelter Binnenveld

In de waterhoudende restanten van
de bunkers zien kleine watersalamanders kans zich voort te planten. Ook
padden en kikkers komen er graag een
bad nemen. En ieder voorjaar is in dit
gebied de Wielewaal te horen.
Veel wandelplezier!
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Het Uffelter Binnenveld ligt tussen de dorpen
Uffelte en Havelte. Het landschap kenmerkt zich
door in elkaar overlopende bos- en heidegebieden met fraaie vennen en verrassende doorkijkjes
naar het beekdal van de Oude Vaart. Het Uffelter
Binnenveld heeft een bijzonder rijk en gevarieerd
planten- en dierenleven. Op verschillende plaatsen liggen de vennetjes veel hoger dan de directe
omgeving. Door de ondoorlatende keileemlaag
zakt het water niet weg.

Op de routebordjes ziet u
de dorpsvlag van Uffelte.
Deze is in 2008 ontworpen
door Jan en Alja Mulderij
uit Uffelte.

In het Uffelter Binnenveld zien we
op veel plaatsen nog sporen van de
Tweede Wereldoorlog, zoals bunkerresten en loopgraven. De bunkers (3)
speelden een rol bij de verdediging
van het vliegveld op de Havelterberg.
Het vliegveld werd door de Duitsers
aangelegd, maar nooit gebruikt.
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De witte vlag heeft twee golvende banen; de
bovenste baan is rood en de onderste baan is
groen. In het midden is een korenschoof afgebeeld. De kleuren wit en rood zijn traditionele
Saksische kleuren. De naam Uffelte betekent in
het Saksisch ‘op de heuvel’. De bos(groene) balk
symboliseert een heuvel. De Garve, korenschoof,

is het symbool voor de oogst, vruchtbaarheid en welzijn.
Ook is het een symbool voor gezamenlijkheid; door samenwerking krijg je een goede oogst. De gouden kleur
is de weerspiegeling van de zon; een goddelijke zegen.
De rode en groene baan verdelen het vlak in vieren:
dit zijn de vier natuurgebieden rond Uffelte. In het midden
ligt het dorp Uffelte.
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