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Bron: TOP25Raster, Kadaster te Apeldoorn
Gegenereerd op https://scoutingtools.nl
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1   Neem vanaf de parkeerplaats het fietspad  
tussen de mammoeten door, Mammoetpad. 
Voor kanaal RA. Einde fietspad LA over brug,  
Buinerstraat. 

2   Na huisnr. 39 bij bordje ‘hunebed’ de straat 
oversteken naar de hunebedden. Daarna terug 
naar Buinerstraat en weg vervolgen. Na 150 m.  
zandpad LA (los zand!). Einde zandpad op 
fietspad RA. 

3   Einde fietspad LA, smal paadje. Direct na 
brug RA. Weg oversteken en RD. Einde fietspad 
LA. Einde weg RA, Gasselterstraat. Op kruis-
punt RD. Bij paddenstoel (02962/001) RD. Na 
bord Gasselte LA. Bij eerste woonhuizen LA 
over fietspad. 
 
4   Doorfietsen en op kruispunt met door-

gaande weg RA, Kerkstraat. Op driesprong LA, 
Lutkenend. Later RD onder autoweg door. Aan 
het eind op FP RA. In de bocht fietspad naar 
links vervolgen. Bij paddenstoel LA richting 
Borger. (Voor bezoek aan het Nije Hemelriek en 
DX Adventurepark RD, heen en terug is ongeveer 
1 km.) Volgende paddenstoel RD. 

 

5   Bij volgende paddenstoel LA richting  
Drouwen. (Voor bezoek aan Boomkroonpad  
hier RD en direct RA, heen en terug is ongeveer 
1 km.) 

6   Waar aan de rechterkant het bos eindigt, 
kunt u een ommetje maken naar een fraai 
hunebed door RA te gaan over zandpad en in de 
bocht scherp LA langs hek. Hierna verder over 
zandpad. Op kruising LA (verharde weg). Na 
1,5 km. op kruising RA (totaal 3,5 km). Hierna 
verder gaan met u bij punt 7. 

7   Einde fietspad RA en direct LA. u Na het 
viaduct zijn rechts hunebedden. RD blijven fiet-
sen. Doorgaande weg oversteken en op fietspad 
RA. Hierna eerste weg LA, Hoofdstraat. Na  
100 m. RA, Schoolstraat. Einde weg RA. Einde 
weg RA, Hoofdstraat, eerste weg RA, Kerkweg. 

8   Bij bord ‘hunebed’ LA. U passeert eerst 
twee hunebedden en later drie. Na een  
heuveltje kom je langs een grafheuvel. 

9   Einde weg LA en direct RA. In de bocht RA 
over klinkerweg. Deze weg steeds RD volgen, 
terug naar het startpunt.

Wat weet jij al van de  
hunebedden van Drenthe? 

Wist je dat hunebedden de oudste  
monumenten van Nederland zijn? En dat  
ze gebouwd zijn van zwerfkeien die in de  
IJstijd naar Drenthe zijn meegevoerd? 

Nog altijd zijn deze oude grafmonumenten 
omgeven door mysterie. In de laatste honderd 
jaar hebben archeologen veel gevonden en 
zodoende kunnen we een beeld vormen van  
de hunebedbouwers en de trechterbeker- 
cultuur. Wist je dat het grootste hunebed van 
Nederland wel 23 meter lang is? Deze staat  
op een steenworpafstand van het Hunebed- 
centrum in Borger.

Hunebedfietstocht Borger

Startplaats
Parkeerplaats Hunebedcentrum.
Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger
www.hunebedcentrum.eu

Lengte route
25 km

Afkortingen
LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor 
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Kijk voor leuke opdrachten en doe-dingen op:
www.drentslandschap.nl/opdrachten-hunebedfietsroute



Wie bouwden de hunebedden?

Dominee Johann Picardt (1600-1670) wist het 
zeker. De ‘Steen-hoopen’, zoals hij ze noemde, 
waren het werk van ‘grouwsame, barbarische 
en wreede reusen’ die zich aan God noch gebod 
stoorden. Het duurde nog minstens 3½ eeuw 
voor de moderne archeologie meer over de 
bouwers van de hunebedden wist te melden. 
De hunebedden stammen uit de periode 3400 
tot 3050 voor Chr. Het was het tijdvak van de 
nieuwe steentijd. We noemen het volk van de 
hunebedbouwers naar de karakteristieke vorm 
van hun aardewerk; de trechterbekercultuur.

Hunebedcentrum
Oog in oog met de hunebedbouwers
Het museum beschikt over een museumwinkel,  
een museumcafé en een kenniscentrum. 
Ontdek in het Hunebedcentrum in Borger hoe 
de trechterbekerboeren akkers aanlegden. 
Ontrafel het geheim hoe een hunebed werd 
gebouwd. Leer hoe de hunebedbouwers 
leefden en woonden.
  Hunebedcentrum
  Hunebedstraat 27
  9531 JV Borger
  www hunebedcentrum.eu

TOON RESPECT! NIET KLIMMEN!
In Drenthe liggen 52 van de 54 Nederlandse 
hunebedden. Het zijn Nederlands oudste (graf)
monumenten. Deze monumenten verdienen 
het om respectvol mee om te gaan. Toch 
worden de hunebedden door veel kinderen 
gebruikt als klimtoestel. Dat klauteren en 
klimmen getuigt van weinig respect en is  
bovendien gevaarlijk. Ons uitgangspunt blijft 
dat een hunebed altijd beleefbaar moet zijn 
en de mystieke en bijzondere sfeer behouden 
moet blijven. Maar wel met het nodige respect.

Wie waren de hunebedbouwers?

De trechterbekercultuur  
markeert een grote  

ommekeer in de prehistorie  
in dit deel van Europa.  

Jagers en verzamelaars  
werden boeren. De mensen  

gingen zich permanent op 
plekken vestigen waar ze met 

het houden van vee en het verbouwen van 
gewassen een bestaan hadden. De trechter- 
bekercultuur vind je in een enorm gebied van 
het westen van de Oekraïne en het zuiden van 
Zweden tot onze streken. Zo’n verandering in 
de manier van leven vond uiteraard niet van de 
ene dag op de andere plaats. Archeologen gaan 
ervan uit dat die verandering zich in Drenthe 
vanaf 5000 v.Chr. heeft voltrokken. Toen de 
mensen hier permanent gingen wonen,  
betekende dat ook dat ze hun voorouders 
altijd bij hen in de buurt konden hebben. Dus 
bouwden ze hun grafkelders van steen. Aan 
bouwmateriaal was hier geen gebrek. Zo’n  
150 duizend jaar geleden heeft het landijs van 
de Saale-ijstijd ongelooflijke hoeveelheden 
keien deze kant opgeschoven.

www.drentslandschap.nl

De Hunebedbeheergroep (HBG) bestaat uit  
de beheerders van de hunebedden (Staats- 
bosbeheer en Het Drentse Landschap), de 
provincie Drenthe, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en het Hunebedcentrum.  
Zij hebben er o.a. voor gezorgd dat bij alle 
hunebedden informatieborden staan.


