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Voorwoord. 
 
 
De teksten van ‘Inleiding’ en van ‘Fliegerhorst Havelte, het vliegveld dat niet van de grond kwam’ is 
op internet gevonden en onveranderd hier geplaatst, met dank aan de schrijvers van deze teksten. Er 
is informatie vergaard tijdens een lezing over het vliegveld, verzorgd door de historische vereniging 
Steenwijk en gepresenteerd door Jelle Kootstra (schaapsherder van de Holtinger schaapskudde). 
Daarnaast zijn locaties en informatie vergaard uit de fietsexcursie verzorgd door dhr. Johan Doeven 
van de historische vereniging Steenwijk. Deze excursie wordt enkele malen per jaar georganiseerd.  
De wandelroute is door mij in Google-Earth uitgezet. De eerste wandelroute is op een mooie 
zondagmiddag door mij en mijn vriendin gelopen. De foto’s zijn tijdens deze wandeling en de 
fietstocht in 2012 genomen. Coördinaten zijn veelal coördinaten die Google-earth op die locatie 
aangeeft, hier kan dus een afwijking inzitten tot de werkelijke positie. 
 
De eerste hoofdstukken hebben geen nummer. De nummerring begint bij die delen die 
corresponderen met punten op de route. In Google-Earth zijn die punten met pionnetjes met dit 
nummer aangegeven. 
 
Wat ik persoonlijk jammer vind is dat Havelte (gemeente Westerveld) geen uitgezette wandelroute 
heeft die langs al deze historische punten gaat. Een wandelroute met diverse infoborden met het 
verhaal achter het historische punt. 
 
Teksten kunnen nadien aangevuld worden als er wederom informatie wordt vergaard. 
 
 
11 juni 2021, 
Ab Logtmeijer. 
 

 

V1-  16-06-2012, Basis van dit document 

V4 - 10-03-2021,  correcties hunebed D53 en D54 (bldz. 27 en 28). 
V5 - 01-06-2021,  correcties Jodenkamp ‘De Doeze’ aan de hunebeddenweg (bldz. 24). 
   Met dank aan (bldz 59).  
V6- 11-06-2021, Aanpassingen bij de hunebedden en het dorp Darp..  
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Inleiding. 
 

Fliegerhorst is het grootste vliegveld dat de Duitse bezetter heeft aangelegd. Het was 
uitgerust voor alle typen vliegtuigen. Fliegerhorst Havelte werd gebouwd om Schiphol te 
ontlasten. Ten noorden van het dorpje Havelte werd hiervoor zo’n 600 hectare heuvelachtig 
gebied geëgaliseerd. Het vliegveld moest dienen als uitgangsbasis voor jachtvliegtuigen. Die 
moesten bommenwerpers van de geallieerden onderscheppen die op weg waren naar 
Bremen en Hamburg. De Duitse ‘Bauleitung’ heeft Fliegerhorst Havelte aangelegd. Ze had 
haar onderkomen in Huize Overcinge. Voor de bewaking en verdediging zorgden Duitse 
soldaten. Die waren in Havelte gelegerd. Het vliegveld is nooit helemaal van de grond 
gekomen. Het verzet in Nederland hield de geallieerden op de hoogte van de bouw. 
Hierdoor konden ze in 1944 de net gereed gekomen startbaan bombarderen. De Duitse 
bezetter legde een nieuwe start- en landingsbaan aan. Maar ook die werd gebombardeerd. 
De bouw zelf was in handen van een aannemer uit Havelte. Hij werkte met mensen die 
verplicht waren aan het vliegveld te werken. Het ging om zo’n 4.000 mensen, onder wie 
joden, tewerkgestelde mannen en gevangenen uit Veenhuizen. De bouwmaterialen werden 
via de Drentsche Hoofdvaart of via een speciaal aangelegd spoor aangeleverd. Ook werden 
boeren met paard en wagen tegen betaling ingezet. Naast de startbaan bouwden ze 
loodsen, een brandweerkazerne, een opslagplaats voor brandstof, een commandotoren, een 
telefooncentrale, een waterreinigingscentrale, hangars en kazernes. Een precieze 
beschrijving van het vliegveld geeft provinciaal historicus Michiel Gerding: “De totale lengte 
van de loopgraven bedroeg 81,9 km. Er waren 51 onderkomens gebouwd, 25 afzonderlijke 
mitrailleursnesten en geschutsopstellingen en 15 autoboxen. In totaal was 20 km straatweg 
stuk gereden en 40 km rijwielpaden vernield. Het aantal bomkraters bedroeg zeker 2.000. Er 
stonden ruïnes van ongeveer 60 vliegveldgebouwen. Ongeveer 100 ha bos was verloren 
gegaan en het hunebed van Havelte was onder de grond verdwenen omdat het uit de lucht 
een te opvallend herkenningsteken had gevormd voor de geallieerde bommenwerpers. De 
kerk in Havelte was vrij ernstig gehavend, evenals het Hunehuis van de natuurvrienden. Van 
de 968 woningen in de gemeente Havelte waren er 502 min of meer door oorlogsgeweld 
getroffen. Door de Wehrmacht waren 55 huizen afgebroken na bombardementen, 10 waren 
afgebrand, 5 geheel of gedeeltelijk vernield door bominslagen, 79 veldgebouwen waren 
ernstig beschadigd en 62 woningen hadden schade opgelopen door het gebruik door het 
Duitse leger, terwijl 291 huizen glasschade hadden. De Duitsers lieten een barakkenkamp 
achter waarin enkele honderden bewoners uit het Westen van Nederland huisden. 
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Fliegerhorst Havelte, het vliegveld dat niet van de grond kwam. 
Michiel Gerding. 
 
Eén van de Duitse activiteiten die de meeste sporen heeft achtergelaten in Drenthe is de aanleg van 
vliegvelden met alles wat daar bij hoorde aan gebouwen, installaties en dergelijke. Het reeds 
bestaande vliegveld Eelde werd meteen door de Duitsers bezet en in de loop van de vijf jaar flink 
uitgebreid. Het werd omgebouwd tot een zogenoemde Fliegerhorst, het belangrijkste type vliegveld 
dat uitgerust was voor alle typen vliegtuigen. Ter camouflage werden de gebouwen aan de omgeving 
aangepast; de ‘Heimatschütz’-stijl’ noemde men dat. In Eelde staat nog een prachtig voorbeeld in de 
vorm van een Groninger boerderij, maar wel met enorm dikke muren en stalen luiken. Andere 
ramen, luiken en baanderdeuren waren niet echt, maar op de muur geschilderd. Het complex is 
heden ten dage nog in gebruik als drankenhandel. Andere voorbeelden zijn (schijn)vliegvelden bij 
Peest en Oude Willem. 
  
In het najaar van 1942 besloot de bezetter tot de bouw van een nieuw vliegveld bij Havelte. Dit was 
bedoeld om Schiphol te ontlasten. Het betrof ook een Fliegerhorst. Ten noorden van het dorp werd 
een compleet vliegveld met bijbehorende installaties en gebouwen uit de grond gestampt. Het 
middengedeelte van de gemeente Havelte, ter grootte van ongeveer 600 ha, was een heuvelachtig 
gebied met bossen en heidevelden waarin talrijke vennen lagen, afgewisseld door akkers en 
weilanden. Dit werd volledig geëgaliseerd en gedraineerd en tot vliegveld getransformeerd. De 
structuur daarvan is nog goed in het landschap herkenbaar, vooral de startbaan en de rolbanen. 
Verder zijn nog hangars aanwezig, en bomkraters die herinneren aan de bombardementen van het 
vliegveld in het najaar van 1944 en in maart 1945. Op enige afstand van het vliegveld liggen verspreid 
over Havelte tal van Duitse militaire gebouwen, waaronder het voormalige lazaret en het 
wachtgebouw. In de vroegere zuidoosthoek van het vliegveld zijn resten van het luchtafweergeschut 
te vinden. De historische Ruiterweg werd bij het vliegveld getrokken, terwijl zelfs een begin werd 
gemaakt met de afgraving van de Havelterberg. 
 
De startbaan lag achter de nieuwbouwwijk De Meerkamp. Wat nu bosschages zijn, was in oorlogstijd 
een startbaan van straatstenen. Daarnaast lopen aan de noordkant een breed recht zandpad en een 
fietspad. Dit was de rolbaan. In de bosschages zijn haaks op het zandpad ook nog drainagestroken te 
herkennen. Aan de oostzijde wordt de startbaan begrensd door de Kolonieweg (toen ook een 
rolbaan), aan de westzijde door landbouwgrond. 
 
Vierduizend arbeiders. 
De aanleg van het vliegveld werd verricht door mensen die tewerkgesteld waren, onder leiding van 
een aannemer uit Havelte zelf. De Bauleitung was in handen van Duitsers die zetelden op Overcinge, 
de havezate van de familie Linthorst Homan die door de bezetter gevorderd was. Onder de 
tewerkgestelden waren vele gemengd gehuwde joodse mannen en bijvoorbeeld ook gevangenen die 
in Veenhuizen vast zaten. Op het hoogtepunt waren ongeveer vierduizend man bij de aanleg 
betrokken. De bewaking en verdediging was in handen van Duitse soldaten, voor wie allerlei 
voorzieningen en onderkomens gebouwd werden. De officieren waren veelal bij Havelter gezinnen 
ingekwartierd. 
 
Vele bouwmaterialen werden per schip via de Drentsche Hoofdvaart aangevoerd en er werd zelfs 
een aparte spoorlijn gelegd naar de bouwlocatie. Boeren uit de gemeente werden geregeld 
opgeroepen om met paard en wagen transportdiensten te leveren, overigens wel tegen betaling.  
In de laag gelegen gronden langs de Drentsche Hoofdvaart werd 93 ha grasland gevorderd waarvan 
zoden gestoken werden die op rolbanen werden neergelegd. Men bouwde loodsen, een 
brandweergebouw, een opslagplaats voor brandstof, een commandotoren met radioverbinding, een 
telefooncentrale, een waterzuiveringsinstallatie, hangars, kazernes enzovoort. Tevens werd een 
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vijftigtal houten barakken in de naaste omgeving geplaatst om de arbeiders te huisvesten. Alles werd 
in het werk gesteld om het vliegveld in korte tijd uit de grond te stampen. Het was bestemd voor 
Duitse jagers die vanaf hier geallieerde vliegtuigen moesten onderscheppen die vanaf de Britse 
eilanden onderweg waren de Noord-Duitse steden als Bremen en Hamburg. 
 
Niet operationeel. 
Enkele jagers zijn daadwerkelijk opgestegen en geland, maar operationeel is het vliegveld nooit 
geworden. De geallieerden werden voortdurend goed op de hoogte gehouden van de voortgang van 
de aanleg door Jan Poortman uit Meppel, die een effectief spionagenetwerk rond het vliegveld had 
geschapen. In een RAF-bombardement in het najaar van 1944 werd de landingsbaan onklaar 
gemaakt. Hierna ging de bezetter inderhaast aan de slag om één van de rolbanen tot landingsbaan 
om te vormen, maar in maart 1945 volgde een nieuw bombardement dat het vliegveld volledig 
onklaar maakte. Toen de bevrijding van Havelte aanstaande was, brachten de Duitsers vele 
gebouwen tot ontploffing. 
 
Landingsbaan is wandelpad. 
Niettemin is de infrastructuur van het vliegveld nog voor een deel aanwezig en herkenbaar. 
Landingsbaan en rolbanen vormen nu wandelpaden in het natuurgebied dat op het vliegveldterrein 
is ontstaan. Details herinneren nog aan de oorlog. In het bos kan men ineens op aarden wallen 
stuiten of stukken beton op de plaats waar een gebouw tot ontploffing werd gebracht. Vele 
bominslagen zijn nog herkenbaar aan de kraters die zich nu als poeltjes in het landschap tonen. Van 
april 1989 tot oktober 1993 werden in het gebied van 350 ha rond het voormalig vliegveld 158 
bommen van 8 tot 1000 pond door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt, alsmede 
441 stuks klein kaliber munitie, 56 granaten en meer dan 2400 kg munitieschroot. 
 
Duizenden bomkraters. 
Vlak na de bevrijding kwam vast te staan wat er was gebeurd. De totale lengte van de loopgraven 
bedroeg 81,9 km. Er waren 51 onderkomens gebouwd, 25 afzonderlijke mitrailleursnesten en 
geschutsopstellingen en 15 autoboxen. In totaal was 20 km straatweg stuk gereden en 40 km 
rijwielpaden vernield. Het aantal bomkraters bedroeg zeker 2.000. Er stonden ruïnes van ongeveer 
60 vliegveldgebouwen. Ongeveer 100 ha bos was verloren gegaan en het hunebed van Havelte was 
onder de grond verdwenen omdat het uit de lucht een te opvallend herkenningsteken had gevormd 
voor de geallieerde bommenwerpers. De kerk in Havelte was vrij ernstig gehavend, evenals het 
Hunehuis van de natuurvrienden. 
 
Openlucht hangars. 
Van de 968 woningen in de gemeente Havelte waren er 502 min of meer door oorlogsgeweld 
getroffen. Door de Wehrmacht waren 55 huizen afgebroken na bombardementen, 10 waren 
afgebrand, 5 geheel of gedeeltelijk vernield door bominslag, 79 veldgebouwen waren ernstig 
beschadigd en 62 woningen hadden schade opgelopen door het gebruik door het Duitse leger, terwijl 
291 huizen glasschade hadden. De Duitsers lieten een barakkenkamp achter waarin enkele 
honderden bewoners uit het Westen van Nederland huisden. 
  
Zestig jaar na dato zijn circa twintig restanten van objecten zichtbaar in het landschap aanwezig. Zeer 
bijzonder zijn de drie openluchthangars die zijn aangetroffen. Dit zijn grote open ruimtes met een 
aarden wal eromheen van enkele meters hoog. Deze werden overdekt met takken en ander 
camouflagemateriaal om zo de vliegtuigen aan het oog te onttrekken. Interessant is ook dat 
restanten van een compleet rioleringstelsel in Havelte zijn aangetroffen waarop alle Duitse militaire 
gebouwen waren aangesloten. 
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Dr. M.A.W. Gerding is provinciaal historicus van Drenthe, verbonden aan Drents Plateau 
(m.gerding@drentplateau.nl). Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek Sporen van de Tweede 
Wereldoorlog in Drenthe (Drents Plateau 2001).  
 
Literatuur: Samen met de historische verenigingen van Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder is een 
fiets- en autoroute uitgegeven: Sporen van de Tweede Wereldoorlog in Westerveld (Havelte 2005). 
De oorlogsperiode in Havelte is fantastisch beschreven in een uitgebreide 
antropologisch/criminologische studie uit 1951 die in 2004 in een geredigeerde uitgave is 
verschenen: J.M. van der Torre, Vanaf de Bisschopsberg gezien. Havelte, een Drentse gemeente rond 
de Tweede Wereldoorlog (Assen 2004) 
K. Loeff, Historische vliegveldcomplexen 1910-1950. Onderzoek uitgevoerd i.o.v. de RDMZ. 

 

Oorlogsmonument ter nagedachtenis aan Franse vlieger. 
 

Van Helomaweg (400m vanaf de Nieuwe Ruiterweg, richting Havelte, rechts van de weg). 

 

Figuur 1. Tekst bord bij Monument Franse Piloot. 

Gebruikt bij de punten 13 en 14. 
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Fritz Todt en de organisatie Todt. 
 

De Organisation Todt (OT) was een Duitse bouwmaatschappij tijdens het bestaan van nazi-Duitsland, 

genoemd naar de oprichter Fritz Todt. De organisatie werd in 1938 opgericht. In 1945, toen het 

Derde Rijk was gevallen, werd de organisatie opgeheven. 

Organisation Todt was een Duitse overheidsorganisatie en aanvankelijk onderdeel van het Duitse 

Ministerie voor Bewapening en Munitie. Na het uitbreken van de oorlog kreeg de organisatie steeds 

meer bevoegdheden. In het kader van "Bouwen aan een nieuw Duitsland" gaf ze leiding aan de bouw 

van de Atlantikwall. Op vrijwillige basis en in het kader van de Arbeitseinsatz werden arbeiders aan 

het werk gezet. Ze bouwden onder andere bunkers, kustversterkingen en wegen. 

Fritz Todt (Pforzheim, 4 september 1891 - Rastenburg, 8 februari 

1942) was een Duits ingenieur en rijksminister voor bewapening 

en munitie in het Derde Rijk. 

  Fritz Todt werd in 1891 geboren als zoon van een industrieel. Hij 

studeerde tussen 1911 en 1920 in Karlsruhe en München en 

bracht het tot bouwkundig ingenieur. Hij onderbrak zijn studie om 

in de Eerste Wereldoorlog te dienen als officier en 

vliegtuigwaarnemer. Van 1921 tot 1933 werkt hij 

achtereenvolgens bij een waterkrachtcentrale en bij het bedrijf 

Sager & Woerner in de wegenbouw. In 1931 promoveerde hij tot 

doctor met een scriptie over wegenbouw. 

  

Todt als nazi 

       In 1922 werd Todt lid van de NSDAP, in 1931 hoofdcommandant van de SA en in 1933 generaal-

inspecteur van de Duitse wegenbouw en derhalve verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 

Autobahnen (Duitse autosnelwegen). Todt was nu verantwoordelijk voor alle bouwwerkzaamheden 

in het Derde Rijk. In 1935 werd hij bij de officiële heroprichting van de Luftwaffe benoemd tot 

generaal-majoor bij de Luftwaffe. 

 

       In 1938 kreeg hij van Hitler de opdracht tot het construeren van de "Westwall" (ook wel 

Siegfriedlinie genoemd). Om aan arbeiders te komen voor al deze ambitieuze bouwprojecten richtte 

hij in 1938 de semimilitaire Organisation Todt (OT) op. Later werkte de OT ook met dwangarbeiders. 

 

       In 1940 werd Todt benoemd als minister van bewapening en munitie en in 1941 ook als 

hoofdinspecteur van water en energie. Ondanks conflicten met Göring en de Wehrmacht bleef Adolf 

Hitler hem waarderen om zijn organisatorische kwaliteiten. Na een inspectiereis naar het oostfront in 

1941, waar hij zag dat de Deutsche Wehrmacht door slechte uitrusting en te weinig bevoorrading 

Figuur 2. Fritz Todt 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Bundesarchiv_Bild_146-1969-146-01,_Fritz_Todt.jpg
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niet in staat was het offensief nog langer door te zetten, bepleitte hij bij Hitler de oorlog tegen de 

Sovjet-Unie stop te zetten. Hitler negeerde Todts waarschuwingen en zette de oorlog in het oosten 

voort. 

 Begrafenis van Fritz Todt . 
 
Op 8 februari 1942 kwam Fritz Todt om het leven bij een vliegtuigongeluk nabij het hoofdkwartier 

Wolfsschanze van de Führer bij Rastenburg. Er werd gespeculeerd dat dit geen ongeluk was maar 

een aanslag, mogelijk door de SS. Dit is echter nooit bewezen. Als rijksminister voor bewapening en 

munitie werd Todt opgevolgd door Albert Speer. De nazi's organiseerden zoals zij dat gewoon waren 

een zeer plechtige en groots opgezette begrafenis. De overledene werd postuum onderscheiden met 

de hoogste Duitse onderscheiding, de Duitse Orde. 

 In 1944 stelde Hitler de "Dr. Fritz Todt Preis" in, een prijs voor bijzondere innovatieve uitvindingen. 

 

 

Weetjes. 
 

Veel informatie over de toestand van het vliegveld is door de geheime dienst aan de geallieerden 

doorgegeven. Jan Poortman, medewerker van de geheime dienst, heeft veel informatie verzameld 

door zich als werkman tussen de arbeiders te begeven. In een oud kloffie, een schep op de schouder 

en een fototoestel onder de jas trok hij door het werkveld. 

 

Er komt een boek uit over het vliegveld, de planning was in 2013 maar dat is nog niet gehaald (01-06-

2021). Eén van de auteurs, Jelle Kootstra, is schaapsherder van de Holtinger schaapskudde. Hij trekt 

veel door het gebied en is onder andere vinder (2006) van het stukje spoor op het eind van de 

startbaan. 

Wel is er een inteessante publicatie door Wim van der Wijk uitgebracht (oktober 2020), genaamd ‘De 

gemengd gehuwde Joden in Havelte in oorlogstijd. Onder andere worden hier de drie barakken-

kampen rond Havelte in beschreven. 

 

Begin 1945 is begonnen met een tweede start- en landingsbaan voor het vliegveld. 

 

Op 13 april 1945 kwamen de Canadezen in Havelte. 
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Bommen op Havelte. 
 
Om een indruk te geven hoeveel bommen op Havelte zijn gevallen is het volgend overzicht gemaakt. 
 
Een bom wordt aangegeven door zijn totaal gewicht, dus het gewicht van het huis, de ontsteker en 
de springstof. Zo is een 500LB, de 500 ponder, een bom van 250kg. 
 

4-5 september 1944:       8 ton aan bommen 
17 september 1944:  222 ton aan bommen+ 
Totaal in september 1944: 230 ton aan bommen 

 
Getelde bommen die gedropte zijn op 4, 5 en 17 september 1944: 
 

536 MC  van 500 pond = 134 ton 
460 GP   van 500 pond = 115 ton+ 
996 bommen  van 500 pond = 249 ton 

 
De Bommen op 17 september 1944 zijn gedropt door ca 50 Lancasters, de verwoeste startbaan was 
na 4 weken weer gereed voor gebruik. 
 
 
Op 24 maart 1945 was er weer een groots bombardement op Havelte. Het gebied werd bestookt met 
271 ton aan explosieven, afgeworpen door 114 toestellen van het type B17. Het gebied is volledig 
platgebombardeerd. Inwoners uit de wijde omgeving waren getuige, zo ook een inwoner uit 
Zuidveen die als 14 jarige de bommen zag vallen als witte strepen in de lucht. 
 
   1319 bommen van 100 pond =   66 ton 
   1446 bommen van 150 pond = 108 ton 
     516 bommen van 500 pond = 129 ton+ 
   3281 bommen                           = 303 ton 
 
Overzicht bombardementen Havelte. 
 
September 1944   996 bommen 249 ton  230 ton aangegeven 
Maart 1945  3281 bommen 303 ton  271 ton aangegeven+ 
   4277 bommen 552 ton  501 ton aangegeven 
 
 
 
40 jaar na de oorlog werden bij Havelte bommen gevonden. 
 
In 1986 is begonnen met de bouw van de nieuwe woonwijk Meerkamp. In de eerste fase zijn geen 
bommen gevonden, in de tweede fase van 1989 tot en met 1993 zijn in een gebied van 350ha 180 
bommen gevonden. In 2011 heeft de EODD (Explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht) 3 keer 
een bom gehaald om onschadelijk te maken. Een familie uit Steenwijk heeft tijdens een wandeltocht 
een 500 ponder gevonden. 
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Bommen op Rotterdam. 
 
In het jaar dat Rotterdam zijn 600-jarig bestaan zou vieren, werd de historische binnenstad op 14 mei 
1940 door 97.000 kilo (97 ton) Duitse brisantbommen verwoest. Het bombardement van 14 mei was 
niet het laatste bombardement op de stad Rotterdam. Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
onderging de stad honderden luchtaanvallen. Het zwaarste bombardement na 14 mei 1940 was het 
bombardement op Rotterdam-West van 31 maart 1943, waarbij 400 mensen om het leven kwamen 
en 16.500 mensen dakloos raakten. 
 
 

Het bombardement 

Na vier dagen oorlog op de grond, bombarderen Duitse piloten op 14 mei Rotterdam. Tientallen Duitse 

bommenwerpers laten hun lading vallen op het centrum van de stad. In een kwartier tijd vallen er: 

158 bommen van elk 250 kilo = 39,5 ton 
1.150 bommen van elk   50 kilo = 57,5 ton 
Totaal bommen op 14 mei 1940   = 97,0 ton. 

 
 

 

 

Figuur 3. Rotterdam na de verwoestende bombardementen. 

 
In de Tweede Wereldoorlog wordt Rotterdam op 14 mei 1940 zwaar getroffen door de Duitse aanval 
met het bombardement op Rotterdam.  
Wat velen niet weten is dat het op één na grootste bombardement dat Rotterdam getroffen heeft,  
plaatsvond in Rotterdam- West, in de noordelijke helft van de woonwijk Bospolder- Tussendijken. 
De bommen die op 31 maart 1943 werden geworpen op het havengebied in de ruime omgeving van 
de Merwehaven, kwamen voor het grootste gedeelte in de woonwijk Bospolder-Tussendijken 
terecht. 
 
Ruim 3200 woningen werden geheel of gedeeltelijk verwoest en nog eens ruim 14.000 woningen 
werden zodanig beschadigd dat ze tijdelijk onbewoonbaar waren. 16.500 Mensen werden dakloos, 
401 mensen kwamen om en nog eens 112 gewonden moesten worden opgenomen in ziekenhuizen. 

Figuur 4. De bezetter neemt polshoogte 
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Vliegtuigen op Havelte. 
 

8 mei 1944: Een al aangeschoten B17 werd door de bezetter neergehaald. Het vliegtuig 
kwam  nog wel op zijn wielen in het weiland bij Eursinge aan de grond. Enkele 
seconden later explodeerde het toestel. 10 man kwamen hierbij om. 
Waarschijnlijk wilde de B17 een noodlanding op het vliegveld maken. 

 
15 augustus 1944: Deze datum staat meer bekend als de dag van de luchtslag van Drenthe.  Bij 

Havelte werd de P38 van luitenant J.L. Wallace neergehaald. 
 
7 april 1945: De spitfire van luitenant Picot werd neergehaald door het afweergeschut ter 

(FLAK stelling) ter hoogte van de huidige rotonde. Twee Spitfires vlogen rond 
Havelte en gingen steeds lager vliegen. Het neerstorten van deze Spitfire kan 
tengevolge het neerhalen door het afweergeschut komen of de piloot raakte 
met zijn vleugel de wal waardoor het vliegtuig crashte.  

 
Het eerste vliegtuig. 
 
12 oktober 1944: Het eerste vliegtuig deed Havelte op 12 oktober 1944 aan. Dit was niet een 

geplande landing maar een noodlanding van een Messerschmit 262. Hij 
schoot door van de landingsbaan maar kon nog wel gerepareerd worden. De 
vlucht erna is dit vliegtuig alsnog verongelukt (waarschijnlijk in de nabijheid 
van Leeuwarden). 

 
Er werd wel gezegd dat er op Havelte nooit vliegtuigen zijn geweest, dit is niet geheel waar. Hoewel 
Havelte nooit gebruikt is waarvoor het gebouwd is hebben er toch wekelijks vliegactiviteiten 
plaatsgevonden.  Vliegveld Havelte moest 2 tot 3 staffels kunnen bergen, een staffel is 12-14 
toestellen. Tijdens de bevrijding hebben de bezetters de gehele administratie vernietigd, hierdoor 
kunnen de werkelijke vluchten niet achterhaald worden. 
 

Piloten werden onder gebracht aan de 

Kallenkoterallee te Steenwijk. Op het dak van 

één van de huizen werd een rood kruis 

geschilderd ter bescherming van de piloten. 

Deze foto is van maart-2012, als je goed kijkt is 

het rode kruis op het grijze dak nog te zien. 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Het rode kruis op het dak. 

Figuur 5 Rode kruis op het grijze dak. 
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Vliegveld Steenwijk bij Havelte in Google-Earth 
 
Het landschap rond Havelte  toont nog veel kenmerken van het vliegveld. Als je er niet op gewezen 

wordt dan ga je hier zo aan voorbij. Neem nu een gewoon rond gat in de grond, de kans is groot dat 

dit één van de vele bomkraters van Havelte is. Nu eerst de ligging van de start- en rolbanen. 

 

Figuur 3. De ligging van de start- en rolbanen. 

De eerste startbaan is de dikker rode streep. Naast de startbaan loopt een zandpad en een 

fietsenpad, deze met de gepaste naam ‘Startbaan’. De dunne groene streep is de ‘Ruiterweg’ die 

voor de aanleg van het vliegveld onderbroken is.  Het stukje links van de N353 is de ‘Ruiterweg’, het 

stukje rechts van het vliegveld heeft de naam ‘Oude Ruiterweg’ gekregen. De lange roze streep is de 

rolbaan, nu is het de Nieuwe Ruiterweg. Het gele streepje was ook een soort rolbaan en dit is de 

Kolonieweg. Op het einde waren toegangswegen naar enkele hangaars. Op het einde van de 

Kolonieweg werd het boordgeschut getest. De blauwe strepen links van de startbaan zijn nu 

zandpaden. Aan deze rolbanen stonden open hangaars. Dat wil zeggen: aan weerszijden wallen wat 

de vliegtuigen moest beschermen tegen windvlagen. Eén van deze hangaars is nog te zien en deze 

ligt aan het horizontale blauwe pad. Dit pad komt uit op de ‘van Helomaweg’. Het pad naar boven 

heet ‘Hangaarspad’.  

De tweede startbaan, waaraan in begin 1945 is begonnen, ligt ten noorden van de eerste startbaan 

en dit is de dikke blauwe streep. De onderste rolbaan (lichtblauw) begint aan de ‘van Helomaweg’ 

tegenover de inrit van de Johannes Post Kazerne. De startbaan begon een kleine 1750 meter verder 

en liep parallel aan de ‘van Helomaweg’. Voorbij de Schipslootweg (bruin streepje) was de tweede 

rolbaan gepland.  
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De Fietsroute van de Historische Vereniging Steenwijk. 
 
 

 
Figuur 4. Fietsroute met de Historische Vereniging Steenwijk. 

De fietsroute is lichtblauw aangegeven en heeft een lengte van 18,5km. Enkele orientatiepunten: 
Haakje linksonder is naar ‘Huize Overcinge’ aan de Overcingelaan. Haakje rechtsonder is het Uffelter 
binneveld met de ingang aan de Markgenotenweg. Parallel daarboven is de Uffelterkerweg. Langere 
streep links boven Holtinge is de Hunnebeddenweg. Het streepje aan de rechterkant naar binnen 
komt bij de Golfclub en het beging van de startbaan uit (Kolonieweg). 
 

 

Figuur 5. Een 20 tal deelnemers op de fiets. 
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Wandelroutes Vliegveld bij Havelte. 
 

 
De basis van de wandelroute is 
licht blauw, deze route is 11km 
lang. Deze route voert langs de 
meeste punten uit de 
omschrijving. 
 
De hunnebeddenroute is een extra 
stuk van 2,4km.  Deze voert langs 
het werkkamp en de beide 
hunnebedden. 
 
De lazaretroute is een extra stuk 
van 2,25km en voert langs het 
lazaret en huize Overcinge. 
 
De route kan gestart worden op de 
parkeerplaats voorbij de golfbaan 
of bij het vlinderparadijs. 
 
 
 
 

 
Figuur 7. Fliegvelditems aangegeven langs de route. 

Figuur 6. Wandelroutes in Havelte 
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1. Parkeerplaatsen 

a. voorbij golfclub Havelte. 
Locatie:     Golf Club Havelte 

    Kolonieweg 2, 
7971 RA Havelte. 

Breedtegraad:   52°47'4.86"N 
Lengtegraad:   6°14'52.48"O 
 
Coördinaten lat, lon (WGS84): 

De parkeerplaats voor auto’s is vlak voor het bos rechts. Daar kan de auto/motor/fiets geparkeerd 

worden. Hier worden twee bewegwijzerde routes aangegeven (rood en blauw). Deze gaan niet langs 

de plaatsen van het vliegveld, daartegen zijn deze routes wel de moeite waard om te lopen. Er wordt 

wel gewerkt aan een route die langs de legendarische punten van het vliegveld gaat. 

 
Figuur 8: Ingang parkeerplaats, net voor het bos links. 

De Kolonieweg werd gebruikt voor het testen van het geschut van de vliegtuigen.  Het vliegtuig werd 
aan het einde van de weg opgesteld en vervolgens werd in het land geschoten. Als alles goed werd 
bevonden dan werd het toestel weer naar de startbaan terug gesleept.  

 
  
 
De parkeerplaats, meestal ruimte genoeg. 

 

 

 

 

Figuur 9. De parkeerplaats voorbij de golfbaan. 
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b. Bij Vlinderparadijs Papiliorama/Holtingerveld. 
 
Locatie:     Vlinderparadijs Papiliorama 
    Van Helomaweg 14 , 

7971 PX  Havelte. 

Bushalte:   van Helomaweg 7, 
7973 Darp, Qbuzz 48. 
 

Breedtegraad:   52°47'2.47"N 
Lengtegraad:   6°13'24.90"O 
 
Coördinaten lat, lon (WGS84): 

De parkeerplaats is gelijk gelegen aan de van Helomaweg (Frederiksoord-Havelte), vanaf Havelte (zie 
grijze auto) komend bijna 600 meter voorbij de rotonde richting Frederiksoord. Hier is voldoende 
plaats voor de auto, motor of fiets. De parkeerplaats is gelegen aan het begin van de startbaan. De 
voorgestelde looproute vanaf dit punt is langs de van Helomaweg richting Havelte, begonnen wordt 
dan bij punt 8.  
 

 
Figuur 10. Links op de foto is de inrit naar de parkeerplaats. 

 

Het stukje met zicht op het vlinderparadijs. Er 

is een picknicktafel aanwezig. 

 

 

Figuur 11. Een blik op de parkeerplaats. 
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2. Spoorlijn met bomkraters. 
Locatie:    Kolonieweg. 
    Havelte. 
 
Breedtegraad:   52°47'9.06"N 

Lengtegraad:   6°14'57.02"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,78598, 6,249132 

Door de weg  verder in te lopen komt er na ongeveer 140m aan de rechterkant een soort houten 
bruggetje over een ondiepe sloot. Deze brug is al iets verder van de weg af. Door goed te kijken is 
vanaf de weg een bomkrater te zien. Het plan is om naast de weg een richtingsbord te plaatsen. Bij 
het spoor komt dan een infobord. 
 

 
Het houten bruggetje. 
Als je de brug over 
bent dan is rechts van 
het pad de spoorrail 
en enkele bomkraters. 
 
 
 

 
 

Links onder op foto 12 is nog net de weg te zien, voor de bomen is het paadje naar achteren. 
 
Tijdens de bouw is er gebruik gemaakt van spoorstukken die 
door 6-8 man verplaats kon worden. Moest het spoor ergens 
anders komen te liggen dan werd het gewoon opgepakt en 
omgelegd. Na de oorlog waren er 36 locs en 745 lorries op het 
spoor aangetroffen (mei 1945). 
 
 
Het stuk spoor is in 2006 op deze plaats gevonden. Of het 
tijdens de bouw  op deze plaats gelegd is of dat het spoor 
tijdens een bombardement hier terecht gekomen is, is niet 
duidelijk. 
 
 
Burgemeester van Steenwijk, dhr J.P. de Lange, was 

initiatiefnemer  voor de zogenaamde Tompoes-lijn. Dit was een 

spoorlijn van normale spoorbreedte en deze lijn liep tussen 

Steenwijk-Meppel - Havelte. Doordat burgemeester ‘de Lange’ 

een kort gedrongen mannetje was kreeg hij de bijnaam 

Tompoes.  

  

Figuur 12. De ingang vanaf de weg. 

Figuur 13. Het simpele houten bruggetje. 

Figuur 14. Het stukje spoor dat in 2006 
gevonden is. 
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De Engelsen hebben direct na de bouw het vliegveld goed onderhanden genomen. Vele bommen zijn 
gedropt om zo veel mogelijk schade toe te brengen. Dit is in het gehele landschap rond Havelte terug 
te vinden. Er wordt beweerd dat er op Havelte meer bommen zijn gevallen dan op Rotterdam. Of dit 
waar is!. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bij de spoorlijn zijn enkele bomkraters te vinden. Op figuur 19 is één van de kraters te zien, een 
tweede krater ligt links  van deze krater. Aan de zichtkant van het spoor moeten oog enkele kraters 
aanwezig zijn. 
 

 
Figuur 16. Krater naast het spoor. 

De krater staat vol met water en is bedekt met eendenkroos. De krater er naast (figuur 19 en 21) 

staat vrijwel droog. De bodem is hier blijkbaar zo dicht dat het een soort dam vormt tussen beide 

kraters.  

 

De krater uit figuur 19 maar nu praktisch 

droog. 

  

Figuur 15. Spoorlijn en bomkrater. 

Figuur 17. De krater uit figuur 19, nu bijna droog. 
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3. De start- en landingsbaan. 
 
Locatie:    Startbaan (fietspad en zandweg, beginnend bij het vlinderparadijs 
    en eindigt bij de golfbaan). 
    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°47'1.28"N 
Lengtegraad:       6°14'10.31"O  

 
Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

 
Vliegveld Havelte. 
In de oorlog lag op deze plek de startbaan van het vliegveld bij Havelte. Waar nu bosjes staan en 
grond ligt, was in de oorlogstijd een startbaan van straatstenen. De straatstenen van de startbaan  
waren van een camouflageverf voorzien.  Om de 8 meter was overdwars een drainagepijp aangelegd. 
De drainage pijp was een soort stenen pijp die in een grindbed ingegraven lag. Deze pijpen zijn na de 
oorlog bij Scheerwolde hergebruikt. De start- en landingsbaan had een lengte van 1400m. 

 
Nabij de startbaan werden nog loodsen, een brandweergebouw, een opslagplaats voor brandstof, 
een commandotoren, een telefooncentrale, een waterreinigingscentrale, hangars en kazernes 
gebouwd. 
 

 

Figuur 18. De start- en landingsbaan anno 2012. 

 

Bij de looppaden op de starbaan staan deze bordjes. 

  

Figuur 19. Bordje startbaan op Holtingerveld 
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Gigantische machines werden gebruikt om de start- en landingsbaan aan te leggen.  

 

Figuur 20. Egaliseermachine voor het heideveld. 

 

Met deze machines werd de Heide geëgaliseerd.  Let ook op de brede wielen van de tractoren, geen 

rubber maar vol metaal waren deze.  
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4. De openlucht hangaar. 
 
Locatie:    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°47'17.41"N (bij benadering) 

Lengtegraad:     6°13'24.74"O (bij benadering) 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,788183, 6,224751 

Rond het vliegveld waren 20 hangaars geplaatst. Deze hangaars waren niet alleen hangaars die 
massief aanwezig waren maar er waren ook hangaars van stokken en netten. Eigenlijk waren het 
vliegtuigonderkomens.  Ook waren er openluchthangaars die aan weerzijden van wallen waren 
afgedekt. De hangaars waren van diverse bouwtypen omdat de hangaars overal weggehaald werden. 
De zogenaamde Texelhal kwam van het vliegveld Texel. Deze hal stond achter de genieput en de 
fundering moet er nog liggen. 
 

 

Figuur 21. Openluchthangaar met wallen. 

Op het eind van de wallen moet een loods gestaan hebben die plaats geboden heeft aan twee 

vliegtuigen. In de hangaar zit een knik en voorbij de knik stond de loods. 

De toegangsweg naar de hangaar,nu een 

zandpad wat begint op de van Helomaweg. 

 

 

 
Figuur 22. Zandpad waaraan de hangaar ligt. 
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5. Jodenkamp ‘De Doeze’ aan de Hunebeddenweg. 
 
Locatie:    Hunebeddenweg. 

Havelte 
 

Breedtegraad:   52°47'41.50"N 

Lengtegraad:     6°13'52.06"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,795225, 6,231332 

Rond Havelte waren drie kampen opgericht, twee werkkampen en één Jodenkamp. 

1. Werkkamp ‘Konijnenberg’ (hoofdstuk 24)(najaar 1942). 

2. Werkkamp ‘aan De Wal’ (aan de Helomaweg schuin tegenover het monument)(1943). 

3. Jodenkamp ‘De Doeze’ aan de Hunebeddenweg (Medio 1943).  

 
Barakkenkamp ‘de Doeze’, aangeduid als Lager C, is medio 1943 aangelegd aan de Hunebeddenweg, 
ten zuiden van ‘de Doeze’. Onder de oudere bevolking is dit kamp meer bekend als het Jodenkamp.  
 
Het barakkenkamp bestaat uit twaalf houtenbarakken met een kantine, keuken en latrines. Het kamp 
was omgeven door een dubbele rij prikkeldraad, de ingang was aan de westkant. In het kamp werden 
gevangenen uit diverse gevangenissen in het land geplaatst. De bewaking was in handen van 
gestichtsveldwachters uit Veenhuizen. De gevangenen moesten onder begeleiding aan het vliegveld 
werken. 
 
In februari 1944 werd besloten dat gemengd gehuwde Joden (getrouwd met een niet Joodse vrouw) 
zich moesten melden voor de arbeid. Zij werden gescheiden van de strafgevangen gehuisvest in het 
kamp, wel met een eigen Joodse kampcommodant. Het aantal loopt op tot bijna 500, daarom zijn zij 
vlak voor de Pinksteren verhuisd naar het barakkenkamp ‘De Konijnenbergen’. 
 
Het kamp moest verdwijnen omdat de Duitsers hadden besloten om een startbaan over de 
hunebeddenweg aan te leggen. De arbeiders kregen ontslag op ‘Dolle Dinsdag’5 september 1944. Zij 
mogen naar huis maar het kamp was al verlaten. 
 

 
Van het kamp zelf is praktisch 
niets meer te zien. Paden van 
het voormalige werkkamp 
lopen nog wel door het 
heideveld. 
  

Figuur 23. Kamp ‘De Doeze” aan de hunebeddenweg. 
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6. Hunebed D53 
 
Locatie: Hunebeddenweg  (de tweede, rechts vanaf de N353 (van 

Helomaweg)). 
Havelte 

 
Breedtegraad:   52°47'33.16"N 

Lengtegraad:     6°13'13.81"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  
 
 
Hunebed D53 ligt buiten Havelte op de Havelterberg in de Nederlandse provincie Drenthe. Het 
hunebed ligt ten noorden van de Hunebeddenweg, een zijweg van de Van Helomaweg. D53 is één 
van de grootste hunebedden van Nederland (alleen D27 in Borger is groter). Het hunebed telt 21 
draagstenen, 2 sluitstenen en 9 dekstenen. Ook de poort is er nog, compleet met 4 draagstenen en 1 
deksteen. Van de grote ovale krans zijn nog 10 stenen te zien. Aan de overzijde van de weg ligt het 
kleinere hunebed D53. Het hunebed is gebouwd tijdens de Trechterbekercultuur. 
In de 19e eeuw kocht de Staat der Nederlanden het hunebed van de Boermarke van Havelte. 
 
Dit hunebed is in de oorlog door de Duitsers afgebroken om ruimte te maken voor een landingsbaan. 
In 1949 is het hunebed weer op zijn oorspronkelijke plaats herbouwd. 
 

 
Figuur 24. Hunebed D53. In de oorlog afgebroken en begraven. 
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7. Hunebed D54 
 
Locatie: Hunebeddenweg  (de eerste, links vanaf de N353 komt (van 

Helomaweg)). 
Havelte 

 
Breedtegraad:   52°47'32.63"N 

Lengtegraad:   6°13'5.33"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,792504, 6,21809 

Hunebed D54 ligt bij Havelte op de Havelterberg in de Nederlandse provincie Drenthe. 
Het hunebed ligt ten zuiden van de Hunebeddenweg, een zijweg van de Van Helomaweg. D54 is 
gebouwd tijdens de Trechterbekercultuur. Het telt zes dekstenen, waarvan er vier volledig op de 
draagstenen rusten. De meest oostelijke deksteen ontbreekt, evenals de sluitsteen eronder. Wel zijn 
alle 14 draagstenen aanwezig. Ook is er nog een poortzijsteen te vinden. Bijzonder is dat er twee 
hunebedden vlak bij elkaar liggen. Aan de overzijde van de weg staat het grotere D53.  
In de 19e eeuw kocht de Staat der Nederlanden het hunebed van de Boermarke van Havelte[1]. Op 

last van de Duitsers werd het hunebed in de Tweede Wereldoorlog begraven onder een laag zand. 

Na de oorlog werd de heuvel weer afgegraven. 

 

Figuur 25. Hunebed D54, in de oorlog bedolven onder een laag zand. 
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8. Darp, het dorp dat moest verdwijnen. 
 

Locatie: Van Helomaweg (in de buurt van de vuilstort) 
 Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'57.66"N 

Lengtegraad:   6°13'23.55"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

 

De gemeentelijke woningen van het dorp Darp (of Derp), die in de jaren dertig de toen merendeels 

plaggenhutten vervangden, lag in het verlengde van de startbaan en moest daarom verdwijnen. Het 

dorp is herbouwd op de plaats waar het nu gelegen is. De boerderijen bleven wel bestaan. 

 

Op de toenmalige locatie is ook niets meer te vinden wat herinnerd aan het dorp Darp. Het is nu 

weideland en is gelegen tussen de gemeentelijke stortplaats en de ruiterweg. 

 

 

Figuur 26. Locatie van het oude Darp (Derp). 

Achter de eerste rij en voor de tweede rij bomen was het dorpje Derp gevestigd.  Deze foto is 

genomen vanaf de Ruiterweg. 
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9. De Ruiterweg 
 

Locatie: Ruiterweg 
 Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'52.97"N 

Lengtegraad:   6°13'28.80"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

 

De Ruiterweg was een oude handelsweg tussen Stavoren en Osnabrück. Deze weg liep ook door 

Steenwijk daar Steenwijk een Handelsstad was. 

De Ruiterweg liep door het vliegveld en moest daarom onderbroken worden. Een lengte van 1500 

meter werd van de Ruiterweg afgehaald.  De Ruiterweg eindigt nu op de van Helomaweg en gaat 

weer verder vanaf de Kolonieweg (golfbaan). 

De functie van de weg is overgenomen door de Darper Kerkweg en de Nieuwe Ruiterweg. De Nieuwe 

Ruiterweg was in de oorlog de rolbaan van het vliegveld. Voor Uffelte sluit de Nieuwe Ruiterweg aan 

op de Ruiterweg. 

 

Figuur 27. De Ruiterweg vanaf de Helomaweg gezien. 

De Ruiterweg gezien in het voorjaar van 2012 vanaf de splitsing met de van Helomaweg. Rechts van 

deze weg lag het plaghuttendorp Darp (of Derp).  
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10. De rolbaan. 
 

Locatie:    Nieuwe Ruiterweg 
    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'45.35"N 

Lengtegraad:     6°13'46.74"O   

Coördinaten lat, lon (WGS84):  
 
 
In de oorlog reden er geen auto’s en fietsen over de Nieuwe Ruiterweg te Havelte. De weg was toen 
breder en fungeerde als één van de rolbanen van het Duitse vliegveld Havelte. De Nieuwe ruiterweg 
gaat langs de nieuwe woonwijk Meerkamp en verbindt de van Helomaweg (rotonde) met de 
Ruiterweg vlak voor Uffelte. 
 
 

 
 
Figuur 28. De voormalige rolbaan, nu de Nieuwe Ruiterweg. 
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11. Tankstation aan de rolbaan. 
 
Locatie:    Rechts van loonbedrijf Leffers 

Nieuwe Ruiterweg 1 
    7971 PS  Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'43.52"N 

Lengtegraad:      6°13'48.28"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  
 
 
Op het eind van de rolbaan kon getankt worden. De baan rond het tankstation had de vorm van een 
U. Op de plaats van het tankstation is in het land rechts van loonbedrijf Leffers. Nu staat er een eik. 
Van het tankstation zelf is niets meer te zien. 
 
 

 
 
Figuur 29. Tankstation was in de kijkrichting. 

Kijken we tussen de bomen door dan zien wij een nu nog kale eik. Dit was ongeveer de locatie van 

het tankstation. 
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12. Het vliegtuigenkerkhof. 
 
Locatie:    Nieuwe Ruiterweg 
    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'44.26"N 

Lengtegraad:     6°13'42.04"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 
 
Net voorbij het tankstation was een ruimte voor afgedankte vliegtuigen. Hiervan is nu ook niets meer 
te zien maar het was het stukje land naast de Nieuwe Ruiterweg (net buiten Havelte) en de van 
Helomaweg. 
 

 
Figuur 30. De weide wat eerst het vliegtuigenkerkhof was. 

 

 

Figuur 31. Een vliegtuigwrak als decor voor de familiefoto. 

Menig souvenir is hier weggehaald door de plaatselijke bevolking. 
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13. Oorlogsmonument ter nagedachtenis aan franse vlieger. 
 

Locatie:    Van Helomaweg 
    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'34.41"N 

Lengtegraad:     6°13'46.96"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 
 
De grootste bombardementen werden 16 en 17 september door 26 Engelse Lancaster bommen-
werpers en op 24 maart 1945 om 9:00 uur in de ochtend door 114 Amerikaanse Boeing B-17 
bommenwerpers uitgevoerd. 
 
Op 7 april 1945 in de namiddag voerden 2 Spitfires (345 Squadron) een aanval uit op 
vliegveldobjecten. Ongeveer 100 meter achter het monument (punt 14) verongelukte één van de 
Spitfires. De 24 jarige Franse luitenant-vliegenier baron Francois Roland Marie Fidele Picot de Moras 
D’ Aligny verongelukte hierbij. Zijn begrafenis vond 2 dagen later in stilte plaats op de begraafplaats 
van Havelte. Op 5 mei 1947 is het stoffelijk overschot overgebracht naar Frankrijk. Op de plaats van 
het ongeluk is door de familie een monument geplaatst en op die dag onthult. In 1999 is het 
monument dichter bij de weg geplaatst en meer toegankelijk gemaakt (bron: bord bij monument). 
 
 

 

Figuur 32. Monument ter nagedachtenis omgekomen Franse vlieger. 
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14. Plaats neergestorte spitfire van het 345 Squadron. 
 

Locatie:    Van Helomaweg, achter het monument 
    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'34.41"N 

Lengtegraad:     6°13'46.96"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 
 

Honderd meter achter het monument is de Spitfire neergekomen. Het monument heeft eerst ook op 

deze plaats gestaan. Op de plaats zelf is niets meer te zien. De bomenlaan herinnert de voormalige 

positie en de plaats van het neerkomen van het vliegtuig. 

 

 

Figuur 33. De bomenlaan naar de voormalige plaats van het monument. 
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15. De gevorderde boerderij van boer Steinhart. 
 

Locatie:    Van Helomaweg 
    7971 PW Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'30.54"N 

Lengtegraad:     6°13'51.96"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 
 
 
Belangrijk was de eigen voedselvoorziening. In de omstreken van Havelte waren 7 boerderijen 

gevorderd voor de voedselvoorziening. Eén van de boerderijen staat aan de van Helomaweg en is nu 

wit gemaakt.  

De Duitse boer is op Dolle Dinsdag (sept. 44) op de vlucht geslagen voor de naderende geallieerden. 

Met een aantal Duitse arbeiders en een aantal ossen is hij naar Duitsland gevlucht. In Duitsland 

hebben ze hem weer teruggestuurd, na een dag of tien  was hij weer terug in Havelte. 

 

 

Figuur 34. De gevorderde boerderij aan de van Helomaweg. 

De boerderij is nu wit geschilderd, in de oorlog had de boerderij de gewone rode steenkleur.  
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16. Neergestorte Amerikaanse B17 
 

Locatie:    Wallingeresweg/Eursinger-es 
    Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'21.52"N 

Lengtegraad:     6°12'55.09"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 
 

Op 8 mei 1944 is op de Eursinger-es een reeds aangeschoten Amerikaanse B17 neergestort. Alle 10 

bemanningsleden zijn hierbij om het leven gekomen. Het vliegtuig kwam neer aan het eind van een 

bomenrij. 

 

 

Figuur 35. De positie waar de B17 is neegestort. 

 

Punt 16 is de plaats waar de B17 op 8 mei 1944 is neergestort, punt 14 is de plaats waar op 7 april 

1945 de Spitfire is neergestort. 
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17. Het Lazaret / veldhospitaal 
 
Locatie:    De Zevenhof 
    Eursingerlaan 2 
    7971 RE Havelte 

 
Breedtegraad:   52°45'55.11"N 

Lengtegraad:     6°13'29.01"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

Dit gebouw met dikke muren is door de bezetter gebouwd als lazaret. Na de oorlog probeerde het 

gemeentebestuur om er een ziekenhuis in onder te brengen, dit is niet gelukt. 

 

Figuur 36. Het Lazaret in Havelte aan de Eursingerlaan. 

Een veldhospitaal of lazaret is een grote mobiele medische militaire-installatie die tijdelijk de taken 

van een ziekenhuis kan overnemen.  

Een veldhospitaal wordt ingezet bij een gevechts- of rampgebied. Indien nodig kan een veldhospitaal 

ingericht worden met operatiekamers, onderzoeksfaciliteiten en intensieve zorg afdelingen. In zo'n 

tijdelijk noodziekenhuis krijgen slachtoffers de eerste direct noodzakelijke behandelingen en zorg 

alvorens ze naar een permanent ziekenhuis worden doorgestuurd. Soms wordt een veldhospitaal 

ingericht om patiënten gedurende langere tijd te verzorgen indien door een grote calamiteit de 

capaciteit van de permanente ziekenhuizen tekortschiet. In dat geval is een veldhospitaal vooral 

bedoeld voor de opvang van minder zwaar gewonden of zieken die geen grote ingrepen meer nodig 

hebben. 

 Een veldhospitaal wordt vaak opgezet op veilige afstand van het getroffen gebied, in tenten of in 

grote gemakkelijk bruikbaar te maken gebouwen zoals een school of hotel. 
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18. Huize Overcinge 
 
Locatie:    Landgoed Overcinge 
    Linthorst Homanlaan 1 
    7971 RK Havelte 

 
Breedtegraad:   52°46'2.82"N 

Lengtegraad:   6°13'36.85"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

In de oorlog is Huize Overcinge door de bezetter gevorderd. Het huis bood onderdak aan de 

Bauleiting die verantwoordelijk was voor de aanleg van Fliegerhorst Havelte. Na de oorlog werd het 

uitgewoonde complex aan de Volkshogeschool overgedragen. 

 

Een bord verwijst naar landgoed Overcinge, dit bord staat op 

de hoek Overcingelaan/Linthorst Homanlaan. 

 

 

 

 

 

Figuur 38. Huize Overcinge. 

Figuur 37. Wegwijzer naar Huize Overcinge 
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19. Wachthuis toegang vliegveld. 
 
Locatie:    Abee tuinadvies en Realisatie 
    Molenweg 1 

7971 BJ  Havelte 
 

Breedtegraad:   52°46'20.28"N 

Lengtegraad:     6°14'0.30"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,77234,  6,233389 

 

 

Figuur 39. Wachthuis aan de Molenweg. 

Links was het wachthuis, het rechterdeel was voorzien van cellenblokken. Over de weg stond een 

slagboom. 

Tijdens de renovatie van het achterste deel in 2011 is in een afvoerput nog munitie gevonden. 
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20. Secretaris Waterbolkpark. 
 
Locatie:    Wandelbosweg 

Havelte 
 

Breedtegraad:   52°46'38.83"N 

Lengtegraad:     6°14'21.82"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

 

Figuur 40. Bord bij ingang Secretaris Waterbolkpark. 

 

Voor 1932 bestond dit gebied alleen uit heide, hakhout en dennenbos. Daarna is het ontgonnen en is 

dit gebied gebruikt voor opslag van materialen voor het vliegveld. 

Door natuurlijke invloeden zijn sinds de laatste ijstijd stuwwallen ontstaan. Door deze stuwwallen en 

door afgravingen en ophogingen van grond afkomstig van de startbaan en uit het gat van Berend 

Boer zijn de hoogte verschillen in dit park ontstaan. Na de oorlog is door Geke Mollema een plan 

ontworpen om het park in te richten als heemtuin.  Geke Mollema was tuin- en landschapsarchitect 

en was woonachtig in Frederiksoord. Hij wilde laten zien wat er kan groeien op de verschillende 

grondsoorten die in Drenthe voorkomen. De heemtuin met zijn wandelpaden is in 1958 aangelegd. 

In 2005 hebben leerlingen van de openbare school ‘de Bosrank’ het park geadopteerd. Hierdoor 

heeft het park een belangrijke functie gekregen voor educatieve gerechten. 
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21. Communicatiebunker. 
 
Locatie:    Speelplaats 
    Hoek van de Hogelaan en Churchillplantsoen  

Havelte 
 

Breedtegraad:   52°46'34.63"N 

Lengtegraad:     6°14'31.68"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,77636, 6,24189 

Een grote heuvel geeft de resten van de communicatiebunker aan. In de oorlog had deze bunker een 

verbindingsfunctie voor het vliegveld. De heuvel ligt in een naoorlogse woonwijk en fungeert als 

speelplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 41. De speelplaats op de 
communicatiebunker. 

 

 

Figuur 42. Een stukje beton van de bunker komt boven het gras uit. 
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22. Nederlands Hervormde Kerk. 
 

Locatie:    Nederlands Hervormde Kerk Havelte 
    Kerklaan/hoek Uffelterweg 1 
    ---- --  Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'29.55"N 

Lengtegraad:     6°14'52.44"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Op de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk werden in de oorlog lichtbakens geplaatst als 

oriëntatiepunt voor het vliegveld. In februari 1943 werden in de gemeente Havelte drie klokken 

gevorderd, waaronder de in 1506 gegoten klok van 1666 kg. Deze klok is na de oorlog in de buurt van 

Hamburg teruggevonden en teruggebracht. 

 

Figuur 43. Nederlands Hervormde Kerk Havelte. 

De toren was voorzien van 4 rode lampen die als oriëntatie punten voor de piloten moesten dienen.  
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23. Domineespaadje. 
 

Locatie:    Driesprong Meeuwenveenweg-Schipperkampweg  
    Komt uit bij de Ned. Herv. Kerk aan de Kerklaan. 
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'23.01"N 

Lengtegraad:   6°14'55.02"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Het verhaal staat op een foto. Het domineespaadje is een paadje wat van de Meeuwenveenweg  

naar de Nederlands Hervormde Kerk gaat. 

 

Het pad dateert uit 1672, toen de 

Weem of Pastorie gebouwd werd. Het 

vormde de directe verbinding met de 

kerk. In 1943 werd het pad door de 

bezetter afgesloten. Daarna is het in 

onbruik geraakt. In 2002 is het door de 

kerkeraad, in samenwerking met de 

Historische vereniging Havelte e.o. in 

ere hersteld. 

 

  

Figuur 44. Bord bij ingang dominees pad. 

Figuur 45. Einde van het Domineespaadje aan de Meeuwenweg. 
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24. Kamp Konijnenberg. 
 

Locatie:    Hoek Meeuwenveenweg en Kerklaan.  
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'21.56" 

Lengtegraad:   6°14'58.43"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Op het grasveld stonden de barakken. In het bos aan de andere kant van de Meeuwenveenweg was 

vermoedelijk de keuken. Tijdens onderhoud van de sloot langs de Meeuwenveenweg in 2011 zijn er 

borden gevonden met adelaars er op. In de strook langs de Kerklaan loopt een riolering (punt 25 en 

26). 

 

Figuur 46. Weiland waar kamp Konijnenberg is geweest. 

Van het kamp zelf is niets meer terug te vinden. Het is dus meer de plaats dan een 

bezienswaardigheid.  
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25. Gemetselde riolering. 
 

Locatie:    Wandelpad langs de Kerklaan (Domineespaadje). 
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'16.80"N 

Lengtegraad:   6°14'56.07"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Het toiletgebeuren van kamp Konijnenberg was aangesloten op een gemetselde riolering. Restanten 

van de riolering komen hier en daar nog boven de grond. 

 

Figuur 47. Gemetselde riolering bij kamp Konijnenberg. 

In het midden, een ogenschijnlijk vierkant gat, moet een toilet gestaan hebben.   
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26. Put riolering. 
 

Locatie:    Pelinckweg 
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'16.52"N 

Lengtegraad:   6°15'0.68"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

De riolering had waarschijnlijk ook ontstoppingsputten. Eén van die putten is nog zichtbaar. 

Een gemetselde 

vierkant bak moet de 

ontstoppingsput van 

de riolering zijn. 

 

 

 

 

 

Figuur 49. Plaats van de ontstoppingsput. 

Tussen de bomen komt het pad uit waar de gemetselde fundering aan ligt. Links van de watertank is 

de put zichtbaar. Als je er niet op gewezen wordt dan ga je hier zo aan voorbij.  

Figuur 48. Ontstoppingsput. 
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27. Luftwaffe. 
 

Locatie:    Meeuwenveen Accomodaties 
    Meeuwenveenweg 1-3 
    7971 PK  Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'26.61"N 

Lengtegraad:     6°15'14.26"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,773672, 6,254741 

 

De drie gebouwen aan de Meeuwenveenweg boden onderdak aan de Luftwaffe. De gebouwen lagen 

aan de zuidoostzijde van het vliegveld. 

 

Figuur 50. Gebouw van de Luftwaffe. 
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28. Munitiewerkplaats. 
 

Locatie:    Meeuwenveen Accomodaties 
    Meeuwenveenweg 1-3 
    7971 PK  Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'26.61"N 

Lengtegraad:     6°15'14.26"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 52,773672, 6,254741 

Eén van de gebouwen van de Luftwaffe is een munitiewerkplaats geweest. De munitiewerkplaats lag 
achter dit gebouw. 
 

 

Figuur 51. Gebouw van de luftwaffe, staat voor de munitiewerkplaats. 

Veel munitie was opgeslagen in de bossen achter de Polle (Jodenhoek). Het pad langs de opslagplaats 

is nu een fietspad (Lohnislaan, vanaf  camping de Bosrand  voorbij de bocht het eerste pad het bos 

in). Het is te strengste verboden om daar met metaaldetectors te gaan zoeken. Dit is meer voor je 

eigen veiligheid dan dat er iets te vinden is. Het pad was gemaakt van puin van de opslagplaats. Dit 

kan nu anders zijn.  
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29. Loopgraven op het Uffelter Binnenveld. 
 

Locatie:    Uffelter Binnenveld 
    Ingang Markgenotenweg 
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'35.05"N 

Lengtegraad:     6°15'22.48"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

 

Als je het Uffelter Binneveld inloopt da zie je wel rillen in het landschap, dat zouden wel eens sloten 

of wallen kunnen zijn. Dit is niet altijd het geval want dit zouden ook wel loopgraven kunnen zijn. 

Niet dat de loopgraven een directe verbinding hebben met het vliegveld want deze loopgraven 

maakten ook deel uit van Frieslandriegel, een verdedigingslinie dwars door Drenthe. 

 

Figuur 52. Loopgraven in het Binnenveld. 

In het midden van de foto zijn de contouren van de loopgraven nog te zien. Rechts van dit is de 

contour van een gat te zien. Dit kan een schuttersput geweest zijn of een gewone plaats waar men 

tegenliggers kon laten passeren.  
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30. Bunker onder Heuvel op het Uffelter Binnenveld. 
 

Locatie:    Uffelter Binnenveld 
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'49.00"N 

Lengtegraad:     6°15'45.42"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

Op het pad naar de bunkers en wellicht schutterholen op het binnenveld moet je naar rechts over de 

vlakte kijken en dan zie je een heuveltje. Niets bijzonders denk je dan maar onder de heuvel is nog 

een bunker verstopt. De functie van deze bunker is onbekend. 

 

 

Figuur 53. Een bunker onder een heuvel op het Uffelter binnenveld. 
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31. Bunker en afweergeschutsplaats. 
 
Locatie:    Uffelter Binnenveld 
    Havelte 
 
Breedtegraad:   52°46'45.82"N 

Lengtegraad:     6°15'38.69"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84): 

Dit natuurgebied "Het Uffelter Binnenveld" herbergt een aantal duidelijke sporen van de oorlog. Er is 
een krater met diameter van ruim 10 meter. Aan de rand bevindt zich nog aan twee zijden een 
trappetje dat in de krater afdaalt. Dit zijn resten van de een bunker, waarvan de functie niet geheel 
duidelijk is. Waarschijnlijk hoorde hij bij de nabijgelegen FLAK stelling (afweergeschut). De bezetter 
heeft deze bunker zelf opgeblazen. Het geheel maakt onderdeel uit van het vliegveld Havelte. Ook 
zijn er nog duidelijk loopgraven en schuttersputten herkenbaar. Zij maakten deel uit van de 
Frieslandriegel (een verdedigingsstelling) en de verdediging van het vliegveld. 

 

Aan de trap te zien is dit waarschijnlijk een 

bunker geweest. Aan de andere kant is nog een 

trap. Deze bunker ligt aan de rechterkant van 

het pad. 

 

 

Of dit nu een bunker geweest is weten we zo 

niet. Het kan ook een bomkrater zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figuur 54. Restant bunker op het Binnenveld. 

Figuur 55. Bunker, schutterhol of bomkrater 

Figuur 56. Betonnen resten schuttershol Figuur 57. Detail fundering 
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Grafheuvel uit de Bronstijd. 
 

Lokatie:    Uffelterkerkweg, 
Havelte. 

Breedtegraad:   52°46'51.83"N  (bij benadering) 

Lengtegraad:   6°15'29.94"O    (bij benadering) 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Dit heeft niets met de oorlog te maken maar in de route is dit wel een markeerpuntje. We bereiken 

de grafheuvel door het pad te volgen en dan bij het hek richting huis en weg te gaan. Even voorbij 

het huis is aan de linkerkant de grafheuvel te zien.  

 

 

 

 

 

Het bordje wat de grafheuvel aangeeft. 

 

 

 

Niets vermoedend zou dit 

heuveltje zo voorbij gelopen 

worden.  De grafheuvel wordt 

ook wel ‘Eupenbarchien’ of 

’Kloppersbarchien’ genoemd. 

 

  

Figuur 59. Bordje grafheuvel. 

Figuur 58. Wildrooster en toegangshek Uffelter Binnenveld. 

Figuur 60. De grafheuvel. 
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32. Tankstation en Montagehal 
 

Locatie:    Hoek Nieuwe Ruiterweg en Uffelter Kerkweg 
Havelte. 

Breedtegraad:   52°46'43.84"N 

Lengtegraad:    6°15'3.52"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

Op dit stuk land langs tussen de Nieuwe Ruiterweg en de Uffelter Kerkweg moet een montagehal en 

een tankstation gestaan hebben. Hier is echter niets meer van te zien. 

De afbeelding is wazig, dit komt omdat deze van een foto afgenomen  is die op afstand genomen is. 

 

 

Figuur 61. Montagehal aan de nieuwe ruiterweg. 

 

Dhr. J. Doeven van de Historische 

vereniging Steenwijk met de bewuste foto 

van de montagehal die tussen de nieuwe 

ruiterweg en de Uffelter Kerkweg gestaan 

moet hebben. 

Dhr. J. Doeven organiseert en begeleidt 

fietsexcursies over het vliegveld. 

 

Figuur 62. dhr J. Doeven van de historische vereniging Steenwijk. 
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33. Toiletgebouw. 
 

Locatie:    Holtingerweg (paadje het bos in). 
Havelte. 

Breedtegraad:   52°47'30.24"N 

Lengtegraad:   6°15'41.06"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Gaan we vanaf Uffelte de Holtingerweg op dan kunnen we na ongeveer 350 meter aan de linkerkant 

het bos in. Dit paadje gaat langs een toiletgebouw. 

 

Figuur 63. Het toiletgebouw 

Dit was een toiletgebouw wat behoorde bij het barakkenkamp van de Luftwaffe.  
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34. Waterreservoir. 
 

Locatie:    Holtingerweg (paadje het bos in, tegenover het toiletgebouw). 
Havelte. 

Breedtegraad:   52°47'30.47"N 

Lengtegraad:   6°15'40.29"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Het waterreservoir is een reservoir met een verharde ondergrond en zijkanten. Dit reservoir ligt 

tegenover het toiletgebouw (punt 33). Dit doet vermoeden dat dit toch bij een kamp behoorde want 

bij elk kamp was een toiletgebouw en een groot waterreservoir. 

 

 

Figuur 64. Contouren van het watereservoir. 

 

Tussen de bosschages door 

zijn de verhardingen goed te 

zien. 

 

  

Figuur 65. Zijwanden van het waterreservoir. 
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35. Gat van Berend Boer. 
 

Locatie:    Tussen de Kousebanden en Westeinde. 
    Havelte / Uffelte 
 
Breedtegraad:   52°47'22.45"N 

Lengtegraad:   6°15'26.13"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

In Googlemaps wordt de plaats van het ‘Gat van Berend Boer’ aangeduid met ‘Finse Meertje’. Het gat 

van Berend Boer is ontstaan door de afgravingen voor de startbaan van het vliegveld. Het zand uit de 

afgraving was nodig voor de startbaan. 

Wat rest is een vennetje of klein meertje. 

 

 

Figuur 66. Gat van Berend Boer. 
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36. Holtingerweg 
 

Locatie:    Holtingerweg 
    Havelte / Uffelte 
 
Breedtegraad:   52°47'40.26"N 

Lengtegraad:   6°15'16.52"O 

Coördinaten lat, lon (WGS84):  

 

Wat is er van de Holtingerweg te vertellen, weinig eigenlijk. Je komt uit bij ‘Kamphuis ’t 

Holtingerzand’, daar waar de ouders van de schaapherder van de Holtinger schaapskudde woonden. 

De schaapherder is mede schrijver van het boek over het vliegveld wat in 2013 zal uitkomen. 

 

 

Figuur 67. De Holtingerweg. 

 

Links door het bos moet een spoor gelegen hebben die gebruikt werd voor de aanvoer van 

materialen en grond voor de aanleg van de tweede startbaan, hiervan is nu niets meer te zien. 
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