
Stroomdal bij Borger (foto Henny Leijtens) 

 

Tussen Borger en Buinen ligt op de hellingen van de 

Hondsrug een van de oudste cultuurlandschappen 

van Nederland. De acht hunebedden waar deze route 

langs gaat, bewijzen dat dit oude boerenlandschap 

minstens 5000 jaar oud is. Vanaf de hoge velden en 

essen heeft u op deze route een schitterend uitzicht 

over het Hunzedal. 

Na afloop van de wandeling kunt u genieten in het 

restaurant van het Hunebedcentrum en meteen even 

een bezoek brengen aan het museum dat in 2008 in 

de BankGiroLoterij Museumprijs heeft gewonnen. 

Voor meer informatie zie: www.hunebedcentrum.nl. 

In de museumwinkel is ook een hoekje met artikelen 

van Stichting Het Drentse Landschap. 

 

 

Onderweg gaat u met eigen ogen zien hoe Stichting Het 

Drentse Landschap haar best doet voor de natuur en 

voor het Drentse cultureel erfgoed. 

Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard! 

Steun ons... Dat kan op verschillende manieren. Kijk voor 

meer informatie op www.drentslandschap.nl. 

We hebben elkaar hard nodig de komende tijd! 

lengte route 12 km.  

startpunt parkeerplaats van het Hunebedcentrum, 
Bronnegerstraat 12, 9531 TG Borger. Volg de borden in 
het dorp. 
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openbaar vervoer buslijnen 24 en 59 naar het busstation 
bij het centrum van Borger. Vanaf de halte is het 1,5 
kilometer naar het startpunt. 
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292. 

honden zijn aangelijnd toegestaan. 

begaanbaarheid paden goed te belopen in alle 
jaargetijden. 
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ROUTEBESCHRIJVING 

 

1 Vanaf de parkeerplaats loopt u in oostelijke 
richting, dus niet in richting museum maar de 
andere kant op. Neem het asfaltweggetje linksaf. 
Vervolgens neemt u de eerste weg rechts. 

2 Bij het Kanaal Buinen-Schoonoord gaat het 
fietspad rechtsaf langs het kanaal. 

3 Over het planken voetpad gaat u onder de N374 
door. Neem vervolgens het bruggetje het kanaal 
over. De weg loopt naar de N374. Steek deze 
drukke weg over en ga op het fietspad rechtsaf. 

4 Na 200 meter steekt u de weg over om de twee 
hunebedden te bekijken. Daarna loopt u terug. 

5 Terug op het fietspad steekt u na ongeveer 200 
meter (hier is ook een weggetje linksaf) rechtsaf 
de N374 over en neemt u het zandpad dat richting 
bos voert. Dit pad langs akkers en weilanden blijft 
u voorlopig volgen. Vervolgens loopt u over een 
brede laan door de Staatsbossen. 

6 Op een grote kruising van paden in het bos begint 
links een heideveld. Hier gaat u linksaf en volgt de 
zandweg met schelpenpad ernaast. 

7 Het pad brengt u naar de Zuideresch van Buinen. 
Bij de es aangekomen loopt u eerst een stukje 
rechtdoor. Vervolgens neemt u de eerste weg links 
die midden over de es naar het dorp Buinen loopt. 

8 Steek de N374 over. Blijf de weg (Eeserweg) 
volgen. Op het eind rechtsaf de Hoofdstraat op. 

9 Na een flauwe bocht gaat u linksaf. Het weggetje 

brengt u de Noorderesch op. De weg over de es 
volgen. Negeer de zijwegen. De klinkerweg gaat 
over in een zandweg met een fietspad ernaast. 

10 Op de T-kruising gaat u rechtsaf en even later 
linksaf. 

11 Bij het Kanaal Buinen-Schoonoord slaat u linksaf. 
Ga het kanaal over bij het sluisje en neem dan aan 
de overkant rechtsaf het fietspad naar Bronneger. 

12 Aan het eind van het fietspad neemt u rechtsaf de 
zandweg langs de houtwal. Het zandpad komt op 
de Dorpsstraat van Bronneger uit. 

13 Ga linksaf de Dorpsstraat op. U loopt een eindje 
door het dorp. 

14 Aan het eind van het dorp neemt u de tweede weg 
rechts. De paddenstoel wijst u richting 
hunebedden. 

15 U volgt het fietspad langs de hunebedden. Het zijn 
er in totaal vijf. De laatste twee liggen aan de rand 
van de es van Drouwen. Als u deze twee bekeken 
heeft, loopt u een stukje terug en neemt de 
zandweg rechtsaf. 

16 Links van het pad ligt het kleine heideveld 
Bloemendellen. Ga via het klaphek het veldje op 
en volg het ‘konijnenpaadje’ dat u naar de andere 
kant van Bloemendellen brengt. 

17 U komt uit op de doorgaande weg Bronneger-
Borger. Ga hier rechtsaf en blijf de weg volgen tot 
het Hunebedcentrum. 

 
 



 
 
 
Voorste Diep (punt 2 in de route) 

Tussen 1925 en 1930 werd het Voorste Diep 
gekanaliseerd tot het kanaal Buinen-Schoonoord. Het is in 
totaal 16 km lang. Om in Buinen uit te komen werd het 
kanaal met een kilometerslange omweg om de hoge 
Noorderesch van het dorp heen gegraven. Voorste Diep 
en Achterste Diep komen bij Gasselternijveen samen en 
gaan vandaar als Hunze verder. Het Drentse Landschap 
gaat in het kader van haar Hunzeproject het gebied 
Mandelanden bij Borger aanpakken om het 
oorspronkelijke Voorste Diep zo veel mogelijk te 
herstellen. 

Maartse vlieg in de wind (foto Henny Leijtens) 

 

Hunebedden (punt 4) 

U komt bij de eerste twee van de in totaal acht 
hunebedden waar deze wandeling langs gaat. In een van 
deze twee graven werden twee koperen sieraden 
aangetroffen. Het zijn de oudste metalen voorwerpen die 
tot nu toe in Nederland gevonden zijn. 

 
Staatsbossen (punt 6) 

De Staatsbossen werden vlak vóór en vlak na de Tweede 
Wereldoorlog aangelegd op de minder goede stukken van 
het Buinerveld. Sommige delen van het veld ontsprongen 
de dans en bleven als heideveld liggen. Vaak had dat te 
maken met een eigenaar die zijn grond niet voor de 
geboden prijs wilde verkopen of het zelf wilde ontginnen. 
Soms was het veld te slecht en te geaccidenteerd om als 
productiebos te dienen. Een duidelijk voorbeeld van het 
laatste is het terreintje Bloemendellen waar we aan het 
eind van deze wandeling komen. 
 
Noorderesch (punt 9) 

Op het hoogste punt van de Noorderesch staat een 
bankje. De hoogte van de es is daar 19,8 meter +NAP. 
Het hoogteverschil met het kanaal bedraagt ruim twaalf 
meter. Zo’n 150 duizend jaar geleden tijdens de 
voorlaatste ijstijd heeft een dikke ijslob het Hunzedal 
vanuit het noorden uitgeslepen. De rand van het ijs 
drukte de Hondsrug en het gebied rond Buinen als het 
ware omhoog. Het oorspronkelijke dal moet tussen 
Borger en Buinen meer dan vijftig meter diep zijn

geweest. Zand, grind en leem vulden het Hunzedal in de 
loop van de tijd voor het grootste deel op. Vanaf de 
Noorderesch kunt u goed zien hoe vanaf de Hondsrug 
erosiedalen in de richting van het Voorste Diep lopen. 
Geologen noemen ze ‘droogdalen’. Ze ontstonden toen 
aan het eind van de ijstijd enorme hoeveelheden 
smeltwater langs de hellingen van de Hondsrug naar 
beneden stroomden. 
 
Droge voeten en prikkeldraad (punt 12) 

Het zandpad ligt op de grens van de erven van de 
boerderijen van Bronneger en het beekdal van het 
Voorste Diep. Omdat het pad precies op de rand van de 
hogere gronden liep, bleef het alle jaargetijden 
begaanbaar en konden de boeren van het dorp altijd de 
weilanden en hooilanden in de Bronnegermaden langs de 
beek bereiken. De houtwal fungeerde als een soort 
prikkeldraad om het vee in de wei te houden. 

 

Hunebed op de Steenakker (punt 15) 

De laatste van de vijf hunebedden is zonder twijfel de 
mooiste door zijn ligging in het open landschap en door 
de aanwezigheid van de oude boom die het hunebed lijkt 
te ondersteunen. 
De vele hunebedden bewijzen dat dit gebied 5000 jaar 
geleden al in gebruik moet zijn geweest door de 
trechterbekerboeren die de hunebedden bouwden. 

Vlak voor de hunebedden liggen aan de Steenakkersweg 
twee grafheuvels uit de bronstijd (2000 en 1500 v.Chr. ). 

 

 

 

 

 

Voor de laatste nieuwtjes, activiteiten en aanbiedingen 
volg ons op Facebook:   
 

www.facebook.com/drentslandschap 
 

 

 

 

Bloeiwijze van een hazelaar(foto Henny Leijtens) 

 

Achtergrondinformatie over het gebied 

http://www.facebook.com/drentslandschap


Oosterveld (punt 16) 

Bloemendellen is het enige restant van het Oosterveld dat 
vroeger tussen de essen van Borger en Drouwen en de 
Bronnegermaden ingeklemd lag. Vooral in het eerste 
gedeelte van het terrein ervaart u dat u van de Hondsrug 
naar beneden loopt. Het Oosterveld werd in de loop van 
de twintigste eeuw ontgonnen. Waarom dit 
Bloemendellen destijds bespaard bleef, laat zich ter 
plekke gemakkelijk raden. U ziet hier met eigen ogen dat 
het veel moeite gekost zou hebben om het terrein te 
egaliseren. Bovendien is de bodem er bijzonder schraal. 
Hier en daar ziet u nog de gaten die de boeren van 
Bronneger er gegraven hebben om wit zand te halen als 
ze bijvoorbeeld een straatje bij de boerderij wilden 
aanleggen. Het terrein is eigendom van Het Drentse 
Landschap. 

 

Hoog en laag (punt 17) 

Langs de weg kunt u de voor Nederlandse begrippen 
flinke hoogteverschillen nog eens goed merken. 

In de verte aan de overkant van het voormalige Voorste 
Diep ligt Buinen met zijn Noorderesch. Rechts van de weg 
ligt hoger op de flank van de Hondsrug een oud zandpad 
met de treffende naam Hogeweg. U verliet deze zandweg 
toen u de Bloemendellen op ging. 

Vergeet niet als u bij het Hunebedcentrum terug bent, 
nog even een kijkje in het bosje naast het museum te 
nemen. U vindt daar het achtste en laatste hunebed van 
deze wandeling. Met zijn lengte van 22,5 meter en zijn 
negen dekstenen is dit het grootste hunebed van ons 
land. 

Schildwants op akkerdistel (foto Henny Leijtens) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

(foto Henny Leijtens) 

 

Hunebedden, een wereld te winnen... 
 

In 2007 verschenen de resultaten van een 
groot onderzoek naar de Drentse hunebedden 
onder de titel Hunebedden, een wereld te 
winnen. 

Elk hunebed is in een dossier opgenomen 
waarin onder andere aangegeven wordt hoe 
men de omgeving van het hunebed wil gaan 
inrichten om de plek en de beleving van de 
hunebedden te versterken. Onderweg tijdens 
deze wandeling heeft u ervaren hoe belangrijk 
de uitwerking van die omgeving is. Hoe 
bijvoorbeeld de weidsheid van een plek een 
hunebed een welhaast magische kracht lijkt te 
geven.  

Bedenk dat geen enkel hunebed toevallig op 
die bepaalde plek terechtgekomen is. Om hun 
voorouders alle eer te geven die hen toe 
kwam, koos men de plek ongetwijfeld met de 
grootste mogelijke zorg uit. De plannen om de 
omgeving van de hunebedden flink aan te 
pakken zullen de komende jaren uitgevoerd 
worden. 

Het Drentse Landschap heeft de 21 
hunebedden die eigendom van de Provincie 
zijn, in beheer. 

 

 
 
 

Op vakantie bij Het Drentse Landschap? 
 
Het Drentse Landschap heeft een aantal prachtig gelegen vakantiewoningen in 
of vlakbij natuurgebieden. 
Het zijn zéér bijzondere woningen die herinneren aan het Drenthe van weleer. 
Naast rust, ruimte en privacy vindt u er alle gemakken die u van een vakantiewoning 
mag verwachten.  
Wilt u meer weten? 
Kijk op www.drentslandschap.nl/logies.nl of bel tijdens kantooruren (0592) 30 41 39. 

http://www.drentslandschap.nl/logies.nl

