MILITAIR OEFENTERREIN
HAVELTE-OOST:
EEN ARCHEOLOGISCHE BESCHOUWING

Sake W. Jager

Het regeringsbesluit van
10 juli 1985 om bij
Havelte een COT-minus
(compagniesoefenterrein)
van 750 ha te realiseren
heeft met name voor een
deel van het militaire
oefenterrein Havelte-Oost
verregaande gevolgen.
Deels ofgeheel binnen dit
gebied zou 300 ha
ingericht moeten worden
als manoeuvre-terrein.
Dit ondanks het feit dat
diezelfde Rijksoverheid
het gebied ook heeft
aangewezen als potentieel
Nationaal Park (het
Ooster- en Westerzand) en
de Provincie het terrein in
het streekplan ZuidwestDrenthe heeft bestemd tot
natuur- en bosgebied.
Binnen het huidige
oefenterrein Havelte-West
(450 ha) zijn door een
kleine uitbreiding en het
treffen van
inrichtingsmaatregelen
faciliteiten geschapen,
waardoor dit terrein
reeds voldoet aan de
operationele eisen voor
moderne oefeningen met
gevechtsvoertuigen.

IN OVERLEG MET DE RIJKS PLANOLOGISCHE

Dienst werd een aantal varianten opgesteld
voor een 300 ha groot manoeuvre-terrein,
waarvan enkele momenteel onderwerp zijn
van voortgezette studie en diskussie. Met het
oog op de lokatie-keuze besloot de projektgroep COT-minus Havelte-Oost, die belast is
met de verdere voorbereidingswerkzaamheden, een inventarisatie te laten uitvoeren in
het gebied om meer inzicht te verkrijgen in
de archeologische aspekten. Hiervoor werd
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort ingeschakeld. Het onderzoek vond plaats van oktober 1986 tot mei 1987.

Fig 2 Voerman (1873-1966) gefotografeerd in 1938
tijdens één van zijn zwerftochten in het Vffelterzand.
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Het militaire oefenterrein Havelte-Oost, dat
een omvang heeft van ongeveer 1287 ha en
grotendeels is gesitueerd in de gemeente Havelte, bevindt zich tussen de dorpen Havelte,
Uffelte en Wapserveen. Aan de westzijde
wordt het terrein begrensd door de Van Helomaweg, die van Havelte naar Frederiksoord loopt. Het onderzoeksgebied besloeg
echter niet alleen het oefenterrein zelf, maar
omvatte tevens aangrenzende percelen. Zo
zijn op grond van één der varianten de tussen
het militaire terrein en de Schipslootweg gelegen landerijen (waarvan Defensie reeds
enige heeft aangekocht) toegevoegd aan het
onderzoeksgebied. Verder werden de kultuurgronden, die wel binnen het oefenterrein liggen maar hiervan geen deel uitmaken,
en het gehucht Holtinge opgenomen in het
onderzoek. Dit vanwege de samenhang van
de archeologische sporen (fig 1).
De status van het terrein kan momenteel vergeleken worden met die van een zgn. overig
oefenterrein (OOT). Dit betekent in de praktijk dat er uitsluitend kleinschalige oefeningen plaatsvinden, zoals kaartleesoefeningen,
het opslaan van bivaks en al dan niet gemotoriseerde gevechtssimulaties. Daarnaast wordt
het terrein incidenteel benut voor oefeningen in compagniesverband.
Alhoewel het militaire gebruik zich hoofdzakelijk koncentreert in het westelijk deel, worden ook elders in het gebied oefeningen gehouden, al zijn deze wel minder intensief van
aard. Ook zijn er omvangrijke gebieden
waarop restrikties rusten ten aanzien van het
militair gebruik. Deze zijn veelal in bezit van
anderen. Het Ministerie van Defensie heeft
bijvoorbeeld een beperkt medegebruik van
het Ooster- en Westerzand, dwz. het gebied
ten oosten van de Studentenkampweg, dat eigendom is van een Duitse grootgrondbezitter. Ook de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft hier uitgestrekte bezittingen. Samen met terreingedeelten op de
Havelterberg, die oa. in handen zijn van

Fig 1 Een deel van de topografische kaart met daarin aangegeven de begrenzing van het militaire oefenterrein Havelte-Oost (-..-) en de meest relevante toponiemen

Staatsbosbeheer, worden ze alleen gebruikt
voor extensieve oefeningen. Veel van deze
gebieden dragen de status van reservaat en in
een aantal gevallen zijn ze afgebakend met
rood-wit gekopte palen.

Het landschan
De kern van het oefenterrein bestaat uit de
Havelterberg, een stuwwal in de vorm van
een langgerekte W.Z.W.-O.N.O. georiënN O O R D E R B R E E D T E
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teerde heuvelrug met een hoogte totbijna 19
m. Plaatselijk bedraagt het hoogteverschil
met de direkte omgeving meer dan 10 meter,
Kenmerkend is tevens de relatief steile
noordwestflank.

De Havelterberg is omgeven door een keten
van gebieden, waar op grote schaal verstuivingen hebben plaatsgevonden. Aan de
noordvoet van de Havelterberg ligt, nabij het
gehucht Holtinge, het stuifzandkomplex het
Holtingerzand. Het Ooster- en Westerzand,
dat zich ten noorden hiervan uitstrekt, wordt
gevormd door een vrijwel aaneengesloten
komplex van stuifzanden. Het Uffelterzand
tenslotte bevindt zich westelijk van de
Westeres bij Uffelte. Tezamen beslaan deze
zandverstuivingen, die uitsluitend dateren
uit het recente verleden toen er door afplaggen en intensieve beweiding door grote kudden schapen een overexploitatie plaats had
van de heidevelden, honderden hektares van
het oefenterrein.
Grotendeels ingeklemd tussen het Westerzand en het Holtingerzand, respektievelijk
de oostelijke voortzetting van de Havelterberg, ligt het Uffelterveen, een komplex venige laagten, dat zich min of meer uitstrekt
tot een uitloper van het dal van de Oude
Vaart. Dit gebied is vanaf eind 18e eeuw doelwit geweest van veenontginning, waarvan de
sporen in het landschap nog zichtbaar zijn.
Het oefenterrein wordt voorts gekenmerkt,
en dan met name in het noordwestelijk deel,
door uitgestrekte dekzanden met een rijkdom aan vennetjes, plassen en andere natuurlijke laagten. Deze worden in veel gevallen deels of geheel omzoomd door hoog opgewaaide dekzandruggen.
Al deze landschapselementen dragen in belangrijke mate bij aan de geomorfologische
verscheidenheid van het gebied en de hiermee samenhangende diversiteit in vegetatiepatronen en biotopen. Deze grote variatie op
een relatief klein gebied is voor ons land uitzonderlijk te noemen.

Fig 4 Enige karakteristieke steelspitsen afkomstig van de
type-vindplaats Havelte-Holtingerzand (Hamburghultuurj.

Fig 3 Een overzichtsfoto van één van Voermans belangrijkste vindplaatsen. De man, hier voorzich _
walkant van de stuiflwm af te steken, w hoogstwaarschijnlijk K. van der Kley, onderwijzer in Uffelte, later
Nieuweroord, en amateur geoloog en -archeoloog (opname 11 augustus 1936).

van de Holtingeres, en aan de zuidvoet en op
de kam van de Havelterberg, omdat deze beAangezien het realiseren van een zandbanen- dreigd werden door de aanleg van een Duitse
stelsel de nodige grondwerkzaamheden met vliegbasis.
zich meebrengt en dit konsekwenties kan Beginjaren '70 vond in het kader van een onhebben voor de aldaar gesitueerde kultuur- derzoeksprojekt betreffende mesolithische
sporen, achtte de projektgroep COT-minus okkupatiepatronen een opgraving plaats bij
Havelte-Oost het noodzakelijk nader onder- de Doeze. Dit onderzoek werd verricht door
zoek in te stellen naar de binnen het gebied de Universiteit van Michigan (USA) in saaanwezige archeologische fenomenen. Doel menwerking met het BAI.
van het onderzoek was dan ook meer inzicht De laatste opgraving binnen het gebied had
te verkrijgen in het archeologisch bodemar- plaats in 1976, toen door leden van de AWNchief, het vastleggen van zichtbare objekten afdeling Noord-Nederland samen met het
en strukturen en het bepalen — voor zover BAI een onderzoek werd ingesteld naar
mogelijk — van de aard, kwaliteit en omvang overstoven oud-akkerland in de noordwestvan de verschillende vindplaatsen.
hoek van het Uffelterzand.
Van het onderzoeksgebied waren overigens De belangrijkste bron van informatie en één
reeds verschillende gegevens bekend. In van de meest bepalende faktoren die vorm
1918 werd het grootste van de twee aan de heeft gegeven aan dit inventariserend ondernoordvoet van de Havelterberg gelegen hu- zoek, betreft evenwel het vondst- en dokunebedden (D53) door de archeoloog prof. dr. mentatiemateriaal van de bekende amateurA. E. van Giffen, grondlegger en voormalig archeoloog G. H. Voerman. Deze gegevens
direkteur van het Biologisch-Archaeologisch waren tot op heden niet voldoende ontsloten
Instituut (BAI) van de Rijksuniversiteit te en zijn van het allergrootste belang geweest
Groningen, onderzocht, evenals een aantal bij het traceren van de meeste vindplaatsen in
grafheuvels in de nabijheid van dit hunebed het onderzoeksgebied.
op de kam van de stuwwal. In 1943 en 1944
volgden opgravingskampagnes van grafheuVoerman
vels langs de Studentenkampweg, aan de
zuidrand van het Holtingerzand, ten westen Deze markante amateur-archeoloog, die in
Doel van het onderzoek
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1932 na zijn vervroegde pensionering terugkeerde naar Havelte waar hij een groot deel
van zijn jeugd had doorgebracht, verzamelde
in de daarop volgende jaren op de heidevelden en zandverstuivingen bij Havelte duizenden werktuigjes van vuursteen. Vrijwel dagelijks was hij in het veld te vinden, waar hij
vooral langs de randzones van de stuifzandkomplexen, op plaatsen waar het stuifzand
blootlag en het oude bodemprofiel dagzoomde, zijn vondsten raapte (fig 2).
Met een verbluffende zorgvuldigheid werden daarbij alle gegevens geregistreerd. Zo
legde hij ieder afzonderlijk werktuigje vast
op fraaie zelfgetekende en ingekleurde kaarten. Op deze kaarten zijn de verschillende
terreinkenmerken, hoewel niet op schaal,
zeer nauwkeurig weergegeven. Daarnaast fotografeerde hij de meeste vindplaatsen vanuit verschillende gezichtsvelden en hield hij
van elke belangrijke vindplaats een vondstenschriftje bij (fig 3).
Vindplaatsen kregen daarbij toepasselijke
namen als de Kom, de Baai, de 3e Kuil, Hof s
zandje en de Pannekoek. Met behulp van deze nauwgezette dokumentatie bleek het niet
alleen mogelijk vrijwel alle vindplaatsen van
Voerman in het veld te lokaliseren, maar kon
tevens de ligging van enkele grafveldjes bij
Holtinge, waarvan de lokatie niet bekend
was, worden bepaald.
Zijn omvangrijke kollektie schonk hij begin
1940 aan het Provinciaal Museum van Drente
te Assen, waar in de loop van de oorlogsjaren
de verzameling werd ondergebracht.

Fig 5 Deze opname dateert uit 1918 ten tijde van het onderzoek van hunebed D53. De stenen
rondom de kelder omzoomden eens de voet van de heuvel, waarin het hunebed verborgen lag.
Op de achtergrond, tegen de noordflank van de Havelterberg, hunebed D54.

Rijke en geschakeerde
bewoningsgeschiedenis
Ofschoon de oudste vondst uit het MiddenPaleolithicum (50.000 v. Chr.) dateert, is het
gebied vooral bekend geworden om zijn vele
en unieke vondsten uit het Jong-Paleolithicum (10.500-8000 v. Chr.), toen nomaden in
een toendra-achtig landschap uitsluitend

Fig 6 De stuifkom waar aan de noordkant in de vorm van een donkere zone oud-akkerland dagzoomt.
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leefden van de jacht op het rendier. Eén van
deze vindplaatsen, gelegen aan de noordrand van het Holtingerzand, kent zijn weerga
niet in Drente en is eveneens uitzonderlijk
voor Nederland. Dit kampement is naamgevend geweest voor de zgn. Havelter fase van
de Hamburg-kultuur, één van de vuursteentradities uit deze periode (fig 4). Een ander
vuursteenatelier van deze kuituur, eveneens
door Voerman ontdekt en gelegen in het
Westerzand, kenmerkt zich door het gebruik
van kornalijnkleurig vuursteen. De mensen
die op deze plek verbleven, moeten een speciale voorkeur hebben gehad voor dit zeer
fraai gekleurde vuursteen.
Op tal van plaatsen in het onderzoeksgebied
zijn bewoningssporen aangetroffen uit het
Mesolithicum (8000-5300 v. Chr.). Jacht, visvangst en het verzamelen van wilde vruchten
vormden in die tijd de belangrijkste middelen van bestaan. Waarschijnlijk trok men
daarbij van het ene jachtkamp naar het andere of bezochten kleine groepen vanuit een basiskamp de verschillende jachtkampen. Eén
van de bekendste vindplaatsen werd in 1933
door Voerman ontdekt aan de zuidzijde van
de Doeze. Beginjaren '70 werd aan de oostzijde een deel van de dekzandrug, die deze
komvormige depressie omringt, aan een nader onderzoek onderworpen. Andere vindplaatsen zijn door hem ontdekt in het Westerzand, het Holtingerzand en het Uffelterzand.

De meest spektakulaire overblijfselen uit het
Neolithicum (5300-2100 v. Chr.) zijn ongetwijfeld de overbekende hunebedden D53 en
D54 (fig 5). Deze kollektieve grafkamers,
waarin eeuwenlang de doden vergezeld van
hun grafgiften werden bijgezet, gingen ooit
schuil in een aarden heuvel, die tot aan de
dekstenen reikte en alleen was onderbroken
door een toegang naar de kelder. Ze werden
opgericht door mensen aan wie op grond van
een bepaald, wijdverbreid kultuurelement de
naam Trechterbekerkultuur (TRB-kultuur:
3400-2800 v.Chr.) is gegeven. Van deze 'hunebedbouwers', waarvan we aannemen dat ze
in kleine boerengemeenschappen binnen
een afgebakend gebied woonden, zijn van
verschillende terreingedeelten in het onderzoeksgebied eveneens nederzettingsvondsten bekend.
De vorm en versiering van het aardewerk uit
de grafkelder van het onderzochte hunebed
D53 waren voor Van Giffen aanleiding om,
naast het vroeger gedateerde aardewerk van
de Drouwener stijlfase, een Havelter stijlfase
te introduceren, die naderhand werd onderverdeeld in Vroeg-, Midden- en Laat-Havelte. Dit grafmonument is dus naamgevend geweest voor een belangrijke periode van de
TRB-kultuur, alhoewel recentelijk een nieuwe indeling aannemelijk is gemaakt, waarbij
de naam Havelte is komen te vervallen. Wat
velen niet weten, is dat hunebed D53 aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog door de
Duitsers is ontmanteld, waarbij men de stenen liet verdwijnen in een diepe, naast de
grafkelder gegraven kuil. Na de oorlog werd
het hunebed aan de hand van de intakt gelaten keldervloer en met behulp van de opgravingsdokumentatie zorgvuldig gerestaureerd.
De oudste grafheuvels kunnen worden toegeschreven aan de Enkelgrafkultuur (EGK:
voorheen Standvoetbekerkultuur), waarvan
de kulturele identiteit zich rond 2900 v. Chr.
manifesteert. Allereerst is er sprake van een
gewijzigd grafgebruik met de individuele bijzetting in een eenvoudige kuil, hetzij onder
het vlakke maaiveld, hetzij onder een heuvel
van zandplaggen. Daarnaast treden verschillen op in de materiële kuituur. In het onderzoeksgebied zijn met zekerheid twee grafheuvels opgeworpen door de dragers van deze kuituur, één aan de zuidrand van het Holtingerzand en één langs de Studentenkampweg nabij Holtinge. Beide nog aanwezige
heuvels zijn in de oorlogsjaren onderzocht.
Voorts zijn op verschillende lokaties door
Voerman vondsten verzameld, die duiden op

nederzettingsplaatsen. Het einde van de
EGK kan gedateerd worden rond 2450 v.
Chr.
Van de Klokbekerkultuur (2500-2100 v.
Chr.) zijn hoofdzakelijk aan de hand van pijlpunten meerdere woonplaatsen getraceerd.
Klokbekergraven zijn tot op heden binnen
het onderzoeksgebied niet aan het licht gekomen. Wel werden twee scherven van een
klokbeker aangetroffen in hunebed D53, wat
zou kunnen wijzen op een nabijzetting.
Op een aantal nederzettingsterreinen, die in
het Neolithicum min of meer intensief in gebruik zijn geweest, lijkt de bewoning zich
voort te zetten in de Vroege Bronstijd (21001800 v.Chr.).
Nederzettingssporen uit de Midden Bronstijd (1800-1200 v. Chr.) dwz. vondsten van
het kenmerkende aardewerk, dat vanwege
de povere kwaliteit de Duitse naam Kümmerkeramiek draagt, zijn tot op heden niet vastgesteld. Woongebieden uit deze periode zouden we echter kunnen verwachten in de omgeving van de tumuli bij de Studentenkamp-

weg. Van Giffen groef hier in de oorlog enige
grafheuvels op, die geplaatst kunnen worden
in de Vroege Bronstijd en de eerste helft van
de Midden Bronstijd (1800-1600 v. Chr.).
Twee van de tot deze grafheuvelgroep behorende tumuli waren jammer genoeg eind
dertiger jaren tijdens ontginningswerkzaamheden reeds gesneuveld. Alleen een segment
van één van de twee heuvels heeft het overleefd, omdat deze aan de rand van het ontgonnen perceel lag. Bij het slechten van de
andere, midden op het perceel gelegen heuvel werden destijds fragmenten van een
bronzen zwaard en een schijfkopnaald afkomstig van een rijk graf geborgen. Op
grond van de bijgiften kan deze grafheuvel
gedateerd worden in de tweede helft van de
Midden Bronstijd (1600-1200 v. Chr.).
Op hetzelfde perceel is een grafveldje gelokaliseerd uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd
(respektievelijk 1200-800 v. Chr. en 800-550
v. Chr.). De lijkbegraving was inmiddels vervangen door het verbranden van de doden,
waarna de krematieresten, al dan niet gede-
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Fig 7 Voorafgaand aan het onderzoek van de grafheuvels langs de Holtingeres groef Van Giffen een drietal
ijzertijdheuvels op aan de zuidzijde van de Havelterberg. Deze opname van maart 1943 toont één van deze heuvels.
Dit exemplaar bestond uit omgekeerd-gelegde keideplaggen, die vanaf het oorspronfielijke maaiveld waren
opgestapeld. In het profiel en in het vlak (de donkere ronde vlekken) zijn paalgaten zichtbaar. Deze
paalverkleuringen maken deel uit van nederzettingsaktiviteiten, die hier voor het opwerpen van de heuvel hebben
plaatsgevonden. In de direkte nabijheid werden terloops ook nog enkele zichtbare walletjes van een celtic field
onderzocht.
N O O R D E R B R E E D T E

poneerd in een pot, werden begraven. In veel
gevallen dekte men dit kuiltje af met een lage
heuvel. Bij de ontginning kwam op dit terrein
een klein aantal van dergelijke urnen te voorschijn. Helaas zijn slechts twee ervan min of
meer kompleet, evenals een bijpotje. Tezamen met de onderkant van een derde urn waren deze in 1944 door het Provinciaal Museum te Assen verworven en leidden sindsdien een enigszins stoffig bestaan, mede omdat de vindplaats destijds niet was vastgelegd.
De overige urnrestanten maken deel uit van
de vondsten verzameld door Voerman, die
aantekeningen en foto's maakte van de ontginning. Aan de hand van deze gegevens kon
de exakte ligging van dit urnenveldje alsnog
worden bepaald. Op één van deze foto's is
zelfs nog een klein laag heuveltje met keien
zichtbaar, dat naar alle waarschijnlijkheid
een urnbijzetting bedekte.
Nederzettingsplaatsen uit de Late Bronstijd
onttrekken zich eveneens aan onze waarneming. Het is evenwel niet uitgesloten dat we
het woongebied uit deze fase moeten zoeken
aan de zuidvoet van de Havelterberg samenvallend met het latere nederzettingskomplex
uit de Ijzertijd (800 v. Chr.-O). Hier koncentreert zich de bewoning, waarbij het accent
ligt op de laatste eeuwen voor Chr. Mede aan
de hand van luchtfoto's is in dit gebied een
groot akkerkomplex, een zgn. celtic field,
vastgelegd. Omdat het akkerareaal, dat in die
periode bestond uit kleine, door walletjes van
elkaar gescheiden percelen, eveneens in gebruik was als woongebied, valt het getraceerde celtic field grotendeels samen met het nederzetüngsterrein.
Langs de noordrand van een in de N.W.hoek van het Uffekerzand gelegen stuifkom
zijn hier in 1976, naast vele vondsten, een
fraai patroon van ploegsporen en verschillende paalkuilen, die deel uitmaken van gebouwen, blootgelegd. Het fossiele bouwland
dagzoomt plaatselijk nog langs de noordrand
van deze stuifkom en verdwijnt onder de
stuifkoppen ten noorden hiervan (fig 6). Van
dit overstoven oud-akkerland is echter niet
veel meer over, hetgeen deels te wijten is aan
het intensief berijden van het terrein met
zwaar militair materieel, terwijl het gebruik
als crossbaan momenteel een niet te onderschatten bijdrage levert aan het voortgaande
erosieproces.
Een groot aantal grafheuvels daterend uit de
Midden en Late Ijzertijd (550 v. Chr.-O) bevindt zich in de nabijheid van het bovengenoemde nederzettingskomplex. Allereerst
ligt er een groep ijzertijdheuvels — ook wel

Fig 8 Vrijwilligers
bezig met het restaureren van één van de
graf heuvels in het
eikehakhout ten
westen van de Holtingeres. De opknapbeurt
geschiedt onder
auspiciën van de
Stichting Landschapsbeheer Drenthe in
samenwerking met het
Drents museum.

brandheuvels genoemd, omdat deze heuvels
de krematie- en brandstapelresten bedekken
— op de Havelterberg. Van Giffen onderzocht in 1918 en 1944 in totaal 14 heuvels van
deze cluster, waarvan één in 1944, toen een
zandwinningsput zich uitbreidde in de richting van de grafheuvelgroep. Een tweede
groep tumuli ligt in het eikehakhout aan de
Z.W.-zijde van de Holtingeres. Deze groep
heuvels, die eveneens dreigde te sneuvelen
bij de uitbreiding van de Duitse vliegbasis, is
in 1943 aan een onderzoek onderworpen (fig
7). Gelukkig is het gebleven bij die opgraving
en is deze cluster, evenals die op de kam van
de Havelterberg, voor het overgrote deel behouden. Tot voor enkele jaren was echter
langs de esrand nog geen enkele heuvel in de
oude staat hersteld. Onlangs is hier een begin
mee gemaakt en inmiddels zijn 6 van de 12
nog aanwezige grafheuvels gerestaureerd
(fig 8).
De vondsten, die in enige -van deze heuvels
werden aangetroffen, zijn uniek voor Nederland. Nabijzettingen in twee van de heuvels
bevatten namelijk de restanten van ijzeren
sleutels. Ook uit enkele andere grafheuvels
kwamen stukjes sterk-geoxideerd ijzer te
voorschijn. Tot voor kort was men geneigd
deze vondsten in de Romeinse tijd (0-400 na
Chr.) te plaatsen, maar een onderzoek in
West-Duitsland heeft aangetoond dat deze
bijgiften wel degelijk gedateerd kunnen worden in de Ijzertijd. Andere vondsten uit de
brandheuvels op het oefenterrein zijn, behalve fragmenten van potten, enkele min of
meer komplete potjes, een fragment van een
bronzen armband en enige restanten van
bronzen sierknopen.
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Overtuigende gegevens omtrent de bewoning in de Romeinse tijd en de Merovingische
tijd (400-700 na Chr.) ontbreken vooralsnog.
Mogelijk gaan deze nederzettingssporen
schuil onder de es van Holtinge. Wel kwamen
in 1932 bij het verbeteren van de Studentenkampweg en deel uitmakend van de hier gelegen necropool vondsten van een grafveldje
uit de 4e/5e eeuw na Chr. aan het licht. Dank
zij de dokumentatieijver van Voerman kon
dit grafveldje, waarvan er in Noord-Nederland maar weinig met dergelijk vondstmateriaal voorhanden zijn, worden gelokaliseerd.
Wellicht reeds in de Romeinse tijd of anders
in de loop van de Vroege Middeleeuwen verplaatst de bewoning zich meer naar de dalranden en krijgen de esdorpen Hesselte (het
voormalige Darp dat oorspronkelijk even ten
N.W. van Havelte lag) en Uffelte geleidelijk
vorm. Pas als het gehucht Holtinge, een
dochternederzetting van Uffelte, wordt gesticht, is er weer sprake van een bewoond en
beakkerd terreingedeelte in het onderzoeksgebied.
Enkele kanttekeningen
Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft het
onderzoeksgebied een interessante en gevarieerde geschiedenis gekend. Helaas is het
merendeel van de geïnventariseerde vindplaatsen in meer of mindere mate aangetast.
In de eerste plaats hebben de zandverstuivingen de nodige schade aangericht, voorts is bij
de aanleg van het Duitse militaire vliegveld
en de hieruit voortvloeiende bombardementen, een aantal vindplaatsen deels of geheel
verloren gegaan en tenslotte hebben de ontginningen hun tol geëist. Ook heeft Defensie

plaatselijk bijgedragen aan de verstoring van
het bodemarchief. Wat de verstoven terreingedeelten betreft, kan gesteld worden dat de
vindplaatsen, die gesitueerd zijn langs de
rand van stuifkommen, zich in de meeste gevallen lijken voort te zetten tot buiten de uitgestoven laagten. In welke mate en in welke
omvang is (nog) niet nader onderzocht. Vrijwel alle onderzochte grafheuvels zijn eveneens nog voor een deel intakt, aangezien deze
partieel zijn onderzocht of bij het onderzoek
profieldammen zijn uitgespaard.
Het verspreidingspatroon van woongebieden vertoont een enigszins scheefgetrokken
beeld. Dit wordt veroorzaakt doordat het
stuifzandgebied ten oosten van de Studentenkampweg, dat in de jaren dertig reeds verenigd was tot één bezit in handen van een
partikulier, voor Voerman verboden terrein
was. Het is evenwel de vraag of dit gebied ten
tijde van Voermans speurtochten ook zoveel

vondsten zou hebben opgeleverd als het geval is geweest ten westen van de Studentenkampweg. Het Ooster- en Westerzand was
ten oosten van deze weg toen, in tegenstelling
tot de andere zandversluivingen, namelijk
reeds grotendeels door bebossing gefixeerd.
Hoewel tijdens veldverkenningen in het gebied, dat door Voerman niet mocht worden
betreden, op enkele plaatsen aanwijzingen
voor bewoning werden gekonstateerd, is het
duidelijk dat deze achterstand in exploratiemogelijkheden niet meer kan worden ingehaald. We moeten er echter terdege rekening
mee houden dat het bewoningsbeeld, zoals
zich dat westelijk van de Studentenkampweg
aan ons presenteert, zich ten oosten van deze
weg in min of meer dezelfde mate voortzet.
Het veldonderzoek leverde ondanks het globale karakter ervan in totaal nog 15 nieuwe
plekken met oppervlaktevondsten op, het-

geen de intensieve bewoning van het gebied
benadrukt. Voorts bleek de grafheuvelgroep
op de Havelterberg aanzienlijk meer heuvels
te omvatten dan tot op heden werd aangenomen. Tengevolge van begrazing door schapen tekenen zich hier nu tal van veelal kleine
lage heuveltjes af, waarvan sommige met een
diameter van nauwelijks 4 m en een hoogte
van 20 cm, die in de hoge heide niet zichtbaar
zullen zijn geweest. Het aantal grafheuvels,
dat op de Havelterberg nog deels of geheel
aanwezig is, komt door deze kartering op 31.
Konklusie
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat
het oefenterrein Havelte-Oost en aangrenzende omgeving vanaf het Jong-Paleolithicum frekwent en intensief bewoond is geweest. Er is bijvoorbeeld in Noord-Nederland nauwelijks een gebied aan te wijzen waar
een dergelijke dichtheid aan sporen uit het
Jong-Paleolithicum en het Mesolithicum is
vastgesteld. Ook uit de daarop volgende perioden bezit het onderzoeksgebied een veelheid, rijkdom en variatie aan prehistorische
overblijfselen. Bovendien is het bepaald niet
uit te sluiten dat nog tal van kultuursporen
onopgemerkt schuil gaan onder het maaiveld. Met name op de plekken waar deze
mensen bij voorkeur vertoefden, namelijk op
de hogere zandruggen en plateauranden in
de nabijheid van water, moeten we dan ook
rekening houden met nog niet ontdekte
vondstkomplexen. Van. de gelokaliseerde
vindplaatsen zijn er echter nogal wat aangetast of zelfs geheel verloren gegaan. Desalniettemin vertegenwoordigen de niet-verstoorde gedeelten een belangrijke archeologische waarde.
De resultaten van het onderzoek en de hieruit voortvloeiende waarderingsnivo's (archeologische claims) van de verschillende terreingedeelten zijn vastgelegd in een rapport,
dat op 7 januari 1988 is aangeboden aan het
Ministerie van Defensie. De konklusies zullen
mede gehanteerd worden bij de afweging
van de lokatiekeuze en de konkrete vormgeving van het inrichtingsplan. Een bodemkundig onderzoek is in dit verband eveneens
reeds afgerond, terwijl begin volgend jaar
een milieu-effektrapportage (MER) van start
gaat.
•
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Fig 9 Militairen in alitie op het militaire oefenterrein Havelte-Oost. Een rondbaan voor rupsvoertuigen
is hier reeds aanmezip.
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