FLUGPLATZ

HAVELTE

Op het eerste gezicht lijkt deze langgetekte bos-heidestrook een aardige stoffering voor de zojuist verrezen villawijk in deze zuidwesthoek van Drenthe.
Maar met de tijd is de streek rond de Havelterberg
drastisch veranderd, en geldt voor dit landschap een
ander verhaal. We gaan zeventig jaar terug,
ïn de jaren twintig werden heidevelden en stuifzanden in dit deel van Drentlie in toenemende mate
door de Nederlandse Heidemij ontgonnen. De ontginningen stagneerden echter rond de Havelterberg.
Deze sterk geaccidenteerde terreinen met grote verschillen in nat en droog waren feitelijk ongeschikt
om tot landbouwgrond omgevormd te worden.
Daarom werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog
een groot deel van dit gebied door het ministerie
van Defensie aangekocht om te dienen als militair
oefenterrein voor de reeds bestaande kazerne in
Steenwijk.
Het militair gebruik van het landschap rond de
Havelterberg zou in de komende wereldoorlog
alleen nog maar geïntensiveerd worden. De Tweede
Wereldoorlog groeide steeds meer uit tot een luchtoorlog en de Duitsers waren nog steeds van plan
Engeland met het luchtwapen te verslaan. Niet
alleen in West-Nederland werden door de bezetter
vele vliegvelden aangelegd, maar ook in de rest van
Nederland. Daarom werd in 1942 ten noorden van
Havelte begonnen met de aanleg van een start- en
landingsbaan in een west-oost richting. Voor dit
werk werden Nederlandse joden die gemengd
gehuwd waren, geronseld. Het plan was dat vanaf
deze baan de eerste Duitse straaljager, de
Messerschmidt 262A, zou gaan opereren. Tot regelmatige vluchten op Engeland is het echter niet
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een geallieerd bombardement met de grond gelijk
gemaakt. Kort hierop besloot de Duitse bezetter het
vliegveld weer op te bouwen. Tevens werd besloten
tot aanleg van een noord-zuidbaan. Deze kwam
noordelijker te liggen, tussen de Havelterberg en
Wapserveen.
Voor de aanleg van deze banen en bijbehorende rolbanen was veel mankracht nodig. Met razzia's werden uit de regio mannen en jongens vanaf zestien
jaar gerekruteerd. Maar ondertussen was de oorlog
voor de Duitsers zo goed als verloren. Op 23 en 24
maart 1945 werden alle startbanen door ruim 1300
bommen van 110 pond elk, door een Amerikaans
bombardement vernietigd. De nog resterende hangars en onderkomens voor de manschappen werden
door de Duitsers kort voor de bevrijding opgeblazen.
Van de noord-zuid baan is tegenwoordig nauwelijks
nog iets in het terrein terug te vinden. De westoostbaan is, zoals uit de foto blijkt, nog goed te herkennen. Het terrein is na het ontruimen van nietontplofte bommen aan zijn lot overgelaten en heeft
zich ontwikkeld tot een natuurgebiedje, met heide,
loof- en naaldbomen. De foto is in westelijk richting genomen. Aan de bovenkant van de foto is de
Helomaweg te zien. Achter deze weg ligt de nog in
gebruik zijnde Johannes Postkazeme, met aangrenzend oefenterrein.
Enige jaren geleden is grote commotie ontstaan over
de vestiging van een C.O.T. (Compagnies Oefen
Terrein). Het ministerie van Defensie had in de
loop der jaren landbouwgrond bij Wapserveen aangekocht met de bedoeling het oefenterrein bij de
Helomaweg uit te breiden. Onlangs is dit gevaar
gelukkig afgewend en gaat de vestiging van een
C.O.T. definitief niet door.
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Wie meer wil weten van het landschap rond de
Havelterberg en een boeiende wandelroute zoekt,
doet er goed aan de knapzakroute 'Wapserveen' te
raadplegen. Uit deze knapzakroute, onder de redactie van Hans Elerie, zijn ook de meeste gegevens
van dit artikel afkomstig. «•>

