
UFFELTER BINNENVELD, EEN
PARKACHTIG HEIDELANDSCHAP
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Het natuurgebied ligt tussen de dorpen
Uffelte en Havelte. Aan de oostkant
wordt het begrensd door de Drentse
Hoofdvaart, aangelegd in het dal van de
Oude Vaart. Het Uffelter Binnenveld be-
staat uit een heidegebied met enige ven-
netjes, landbouwontginningen en bos-
sen. De Stichting Het Drentse Land-
schap heeft ca. 55 ha van dit gebied in ei-
gendom. Het natuurgebied is in
meerdere opzichten bijzonder.
1 Het gebied is ontstaan na de laatste
ijstijd. Het westelijk deel is een onderdeel
van een door het ijs opgestuwde stuw-
wal, waar overheen een laag zand is afge-
zet. In het oosten bestaat het gebied uit
een deel van een grondmorene (bestaan-
de uit materiaal dat na het smelten van
het ijs is achtergelaten), die ook met een
zandlaag is bedekt. In net zuiden bevindt
zich eveneens een dekzandrug.
2 Het is een afwisselend en reliëfrijk
heide- en bosterrein met vennetjes,
schrale graslanden en een grote opper-
vlakte half-natuurlijk bos.

Ven in het Uffelter Binnenveld

3 Het Uffelter Binnenveld kent door de-
ze afwisseling veel doorkijkjes naar het
beekdallandschap van de Oude Vaart.
4 Bij het beheer van de heide wordt ge-
bruik gemaakt van schapen van het
Schoonebeker type, ook wel Drentse
langstaarten genoemd.

Wandeling
Het beginpunt van de wandelroute bereikt
men door vanaf de Uffelterkerkweg, tussen
Uffelte en Havelte, de Markgenotenweg in
te slaan en 30 m voorbij het huis Eba het
bosgebied links te betreden via een eiken-
houten wandelsluisje, dat onmiddellijk ge-
volgd wordt door een schapenrooster en de
afrastering van het schapenterrein. Voor de
wandeling volgt men de rood gekleurde pa-
len. Het bos is op het vroegere heideterrein
ontstaan. Het is een half-natuurlijk bos dat
deels met grove dennen is aangeplant. Het
gebied vertoont hier veel reliëf door de dek-
zandruggen, die na de ijstijd zijn ontstaan.

Dit is vroeger de reden geweest om deze
heidegebieden niet meteen te ontgin-
nen,omdat het te heuvelig was en uit
onvruchtbare zandgronden bestond.
Na zo'n 100 meter ziet men vanaf de rug
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aan de rechterkant het open heideterrein
waar de schapen grazen, die een verdere
verruiging van de heide tegengaan en de ve-
getatie korter maken en verjongen. In 1980
zijn hier schapen gekomen.

Schoonebekers op het Uffelter Binnen-
veld
In 1968 is het gebied eigendom geworden
van de Stichting Het Drentse Landschap.
Tijdens de stormramp van 1972 is veel scha-
de toegebracht aan het bos. Veel hout is
toen blijven liggen, wat nu — ruim 10 jaar la-
ter — gezorgd heeft voor een fraai, afwis-
selend bos. In 1980 heeft Het Drentse
Landschap de helft van de schaapskudde
van Westerbork gekocht. Het waren heide-
schapen van het Schoonebeker type, de al-
lerlaatste raszuivere schapen van dit type.
Op het Uffelter Binnenveld is 35 ha afgeras-
terd en de paden zijn voorzien van een
schapenrooster. De schapen vervullen heel
duidelijk een rol in het te voeren terrein-
beheer van het Drentse Landschap. Een
goed heidebeheer is zonder begrazing
moeilijk uitvoerbaar en in ieder geval zeer
kostbaar.
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Wildrooster in het Uffelter Binnenveld

Schapen zorgen voor een levendige hei-
de
Schapen nemen het werk van de mens uit
handen. Ze vreten bij voorkeur de jonge
boompjes en grassen af en korten de hei-
devegetatie in, zodat het heide-aspekt beter
bewaard blijft. Mensen zouden dit werk niet
zo kunnen uitvoeren en dat zou bovendien
onbetaalbaar zijn. Daarbij komt, dat na een
paar jaar dit karwei herhaald moet worden.
Schapen voeren dit beheer ook gevarieer-
der uit. Door het korthouden van de vegeta-
tie wordt aan andere plantesoorten, met na-
me aan kruiden een kans gegeven. Voorts
komen op de schapemest allerlei insekten
zoals kevers af, die op hun beurt weer ge-
geten worden door allerlei soorten vogels.
Als er op de heide geen beheer zou worden
uitgeoefend, dan zou er bos ontstaan en zou
de heide verdwijnen.
Het beheer van het Uffelter Binnenveld
wordt uitgevoerd door de Stichting Het
Drentse Landschap. Dat beheer is er niet op
gericht om een egaal paarse heidevlakte te
laten ontstaan, maar wel om een zo groot
mogelijke verscheidenheid in het heideland-
schap aan te brengen.

Doorkijkjes
In het heidegebied ligt vlak langs de route
een klein vennetje. Het is een natte laagte
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met veenpluis en daar omheen een heide
van het vochtige type, met veel dopheide. El-
ders op de hogere delen van het Uffelter
Binnenveld overheerst struikheide.
Van het relatief hoog gelegen Uffelter Bin-
nenveld heeft men een overzicht op de over-
gang van dit heideterrein naar de graslan-
den van het beekdal van de Oude Vaart. Het
veld wordt aan die kant afgesloten door eik-
e- en berkebomen.
Typerend voor dit terrein is de afwisseling
van vrij gesloten bosrijke gebieden met
doorkijkjes, een vennetje, heidevelden met
een enkele vliegden en eik. Het is een park-
achtig heidelandschap. Niet het eertijds on-
metelijke Drentse heideveld, maar een lief-
lijk overhoekje ervan. De laatste 10 jaar zijn
er veel bomen op de heide gekapt om de
openheid van het gebied meer te benadruk-
ken. Het pad volgt de bosrand, bestaande
uit een smalle strook bos die overgaat in kul-
tuurland. De resten van de gekapte bomen
zijn hier duidelijk zichtbaar. Het vennetje is
schoongemaakt, omdat het helemaal dicht-
gegroeid was met riet en pitrus. Duidelijk is
zichtbaar dat het waternivo van het ven ho-
ger staat dan dat van de weidegebieden in
het beekdal die op de achtergrond liggen.
Het water in het ven kan niet weg stromen
naar de lager gelegen delen, doordat de on-
dergrond een ondoorlatende laag keileem
bevat.
De wandeling gaat over een vrijgekapte
dekzandrug, langs de noordkant van het ven
en vervolgens weer over de zandrug, waar in
de Tweede Wereldoorlog loopgraven zijn
aangelegd. Links is een tweede, met o.a. het
zeldzame waterdrieblad dichtgroeidend ven
te zien. Links en rechts zijn steeds doorkijk-
jes naar de beekdalgraslanden van de Oude
Vaart.
Sinds de ca. 20 schapen hier grazen, is het
aandeel van de heide aanzienlijk toegeno-
men, 's Winters lopen ze ook op het gras-
land dat tot dit gebied behoort, 's zomers al-
leen op de heide.
Het pad slingert zich door een eikenbos,
links en rechts wat open plekken die zijn
vrijgekapt om wat meer diepte in het land-
schap te brengen.
Het bos heeft een grillige opbouw door de
verschillende soorten bomen en verschil in
leeftijden. Rechts is een doorkijk naar kul-
tuurland, waar 's winters schapen grazen,
's Zomers worden er koeien ingeschaard
van een boer.

Diepe sloten
Na de driesprong gaat de route links, iets de
zandrug op. Even later een klein vijvertje
met een betonnen plaat, een restant van
een bunker uit de laatste oorlog. Vanuit het
bos volgt men een smal paadje dat zich door
een open heideterrein met wat vliegdennen
slingert. Links is een oude boerderij zicht-
baar. De route gaat vóór de boerderij
rechtsaf en daarna verlaat men het schapen-
terrein en heeft men uitzicht op het ontgin-
ningsgebied. Tegelijkertijd passeert men
een 24 m diepe afwateringssloot. Deze lei-
ding is zo diep, omdat men water wil afvoe-
ren van een laaggelegen terrein dwars door
deze veel hoger gelegen zandkop in het hei-
deterrein naar een weer lager gelegen beek-
dal. Dit betekent dat er zelden water in de
sloot staat. In overleg met het waterschap
"Hesselte" zoekt de Stichting Het Drentse
Landschap naar een mogelijkheid om de
leiding om te leggen, waarbij dan een on-
gestoorde grondwaterstand ontstaat waar-
door het gebied vochtig blijft. Dit zal veel po-
sitieve gevolgen hebben voor de vennetjes
en hun plantesoorten. Langs de sloot gaat
de route verder. In de slootkant staat brem.
De route gaat nu door een onbegraasd hei-
develdje, vervolgens door een dicht bos van
eiken en beuken en een ondergrond van
kamperfoelie en brem en volgt dan een ho-
ge zandrug. Daarna slaat men rechtsaf bij
een driesprong. Het bos blijft erg dichtbe-
groeid. De oudste bomen zijn 60-70 jaar.
Men passeert opnieuw een diepe afwa-
teringssloot. Bij de volgende driesprong
gaat de route rechts, naar beneden. Aan de
linkerkant, op zo'n 5 m afstand, ziet men
een opgeworpen wal, die een oude per-
ceelsgrens vormt. In dit bos wordt verder
niet ingegrepen. Het is een gevarieerd bos,
dat er iedere meter anders uitziet. Dit bv. in
tegenstelling tot een aangelegd dennenbos.
Iets verder loopt het pad weer langs de aar-
den perceelscheiding. De wal is begroeid
met sporkenhout of vuilboom met een on-
dergroei van bochtige smele en een bijna
gesloten tapijt van de lichtgroene rankende
helmbloem. Na het eikenhouten wandel-
sluisje volgt men de route naar rechts over
een zandpad. Vanaf hier kijkt men uit over
het beekdal van de Oude Vaart.
Aan de overzijde van de autoweg langs de
Drentse Hoofdvaart kijkt men naar het
wijdse beekdallandschap van de Uffelter-
made, richting Ruinen. Het waardevolle van



deze overgangssituatie is, dat het schone
water van dit groot, voedselarm, achterlig-
gend zandgebied via de ondergrond van het
beekdal stroomt en hierdoor tal van bijzon-
dere en veeleisende plantesoorten leef-
mogelijkheden hebben. Na 40 meter is
rechts de diepe sloot weer zichtbaar, die hier
de samenvloeiing vormt van de twee sloten
die eerder op de wandeling gepasseerd zijn.
Na de elzensingel aan de rechterkant begint
het gebied dat eigendom is van de Stichting
Het Drentse Landschap. Waar het kultuur-
land de overgang vormt naar het bos be-
vindt zich een steile rand en welvingen in het
landschap. Deze zijn ontstaan door af-
gravingen ten behoeve van de weg langs de
Drentse Hoofdvaart. De beekdalgraslanden
aan de linkerkant van de weg liggen ook ho-
ger dan het land aan de rechterkant, in te-
genstelling tot de vroegere oorspronkelijke
situatie. Dit is nog te zien aan de hoogte van
het niet afgegraven bos verderop.
Aan de linkerkant langs de weg een wal,
waar de eiken zijn omgehakt. Bij het bos
aangekomen gaat de route door de wandel-
sluis rechtsaf. Na 100 meter passeert men
het schapenrooster van het begraasde ter-
rein. Aan weerskanten van het raster is een
duidelijk verschil te zien. Binnen het raster
zijn alle kleine jonge boompjes door de
schapen weggevreten. Verjonging van het
bos vindt daar niet plaats. Het dode hout in
het afgerasterde gedeelte blijft liggen.
Na zo'n 400 meter verlaat men het bos. Aan
de linkerkant een graslandperceel dat na de
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Begrazing van schapen

weg aansluit op het rijke weidevogelgebied
het Meeuwenveen en rechts weer het open
heideveld uit het begin van de wandeling.
Even later bereikt men het vennetje. Het
laatste deel van de wandeling volgt men de
beginroute en komt men weer uit bij de
Markgenotenweg. De duur van de wan-

deling bedraagt ongeveer 1 uur.
Deze beschrijving is in gewijzigde vorm ook
verkrijgbaar bij de Stichting Het Drentse
Landschap, Assen.

Open landschap met ven in het Uffelter Bin- |
nenveld
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