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2 Hoe de ijstijden de 
Hondsrug maakten
rondleidingen voor kinderen en voor volwassenen

Ontdek alles over de ijstijden en hoe die de Hondsrug maakten. 
Je gaat op pad met een gids, die je vertelt over de geschiedenis 
van de keien die overal liggen en over oude planten. 

De Hortus Botanicus Haren is een van de oudste en grootste bota- 
nische tuinen van Nederland en maakt sinds 2016 deel uit van  
De Hondsrug UNESCO Global Geopark.  
De nieuwste tuin is geïnspireerd op ons gebied en heet heel toe- 
passelijk de Hondsrugtuin. Hier ervaar je hoe boeiend en uniek het 
landschap van de Hondsrug is.

Rondleiding kinderen
woensdag 29 mei en 5 juni, 14.00 uur
Rondleiding volwassenen
dinsdag 4 juni, 14.00 uur

Locatie
Hortus Botanicus, Kerklaan 34 Haren 
Kosten
kinderen tot 4 jaar gratis, 4 – 15 jaar en  
studenten € 4, vanaf 16 jaar € 8,50 
Aanmelden
melden bij de receptie



Sporen van Strijd
stadswandeling en bezoek Stedelijk Museum Coevorden

Ken jij het roerige verleden van Coevorden al? Beleef het  
tijdens een stadswandeling langs de hoogtepunten van deze 
fraaie vestingstad en luister naar spannende verhalen van  
vroeger. Een museumgids neemt je mee op een prachtige  
expeditie door de stad en naar het Stedelijk Museum Coevorden. 
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Datum en tijd
woensdag 29 mei, 14.00 uur
Locatie
de wandeling start bij het Arsenaal, 
Haven 4 Coevorden

Kosten
€ 5 per persoon
Aanmelden
uiterlijk 26 mei, mail naar  
info@museumcoevorden.nl en 
vermeld Stadswandeling Sporen 
van Strijd 29 mei en het aantal 
personen, of bel naar 088-0128315
Het aantal plaatsen is beperkt.

mailto:info%40museumcoevorden.nl?subject=


4 Spirit of Nature: 
dauwtrappen
Heel lang geleden was dauwtrappen onderdeel van de mei-
feesten. Mensen dansten en zongen op hun blote voeten op 
het bedauwde gras dat symbool stond voor de lente en voor 
de heropleving van de natuur. Het zou een zuiverende werking 
hebben. In de loop van de tijd is dauwtrappen verbonden  
geraakt aan Hemelvaartsdag en dat is een mooie gelegenheid 
om in ieder geval één keer per jaar echt heel vroeg op te staan 
om te wandelen.
Het is eind mei en volop lente. Er is van alles te ervaren in het 
bos. Daar ga je met volle teugen en met al je zintuigen van 
genieten. Dat opstaan is even een drempel. Eenmaal op pad 
vergeet je de tijd en ben je blij dat je er bent. Gegarandeerd!

Datum en tijd
donderdag 30 mei, start om 5 uur, 
de trail duurt 3 tot 4 uur
Locatie
Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4 Drouwen

Kosten
€ 15 per persoon, inclusief je eigen 
weg-wijzer
Aanmelden/deelname
www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad

Foto F. van der Ven

http://www.staatsbosbeheer.nl/boomkroonpad


5 Wandel van ijstijden  
tot prehistorie
Ontdek onder leiding van een enthousiaste gids de sporen uit 
de ijstijden die nog zichtbaar zijn in het landschap. Loop langs 
hunebedden, grafheuvels en middeleeuwse karrensporen. 
De wandeling is ongeveer 5 km. Door de enthousiaste verhalen 
van de gids duurt de wandeling zo’n 1,5 uur.
 

Datum en tijd
donderdag 30 mei / 
donderdag 6 juni, 13.00 uur
Locatie
Museum Hunebedcentrum,  
Hunebedstraat 27 Borger

Kosten
€ 2,50 per persoon
Aanmelden
via communicatie@hunebedcentrum.nl

mailto:communicatie%40hunebedcentrum.nl?subject=


In de voetsporen van  
Vincent van Gogh
Vaar mee op de Snikke en bezoek het huis waar Vincent van 
Gogh in 1883 logeerde. Kijk door zijn ogen naar het Zuidoost- 
Drenthe van toen, waar hij eindeloos wandelingen maakte en 
dat hij zo lyrisch omschreef in zijn brieven.

Na een ‘eeuwig lange vaart’ kwam Vincent van Gogh op  
2 oktober 1883 met de Snikke (een trekschuit) aan in Zuidoost- 
Drenthe. Hij woonde en werkte enkele maanden in logement 
Scholte. Dat is nu het Van Gogh Huis Drenthe, het enige voor 
publiek toegankelijke huis in Nederland waar hij heeft gewoond 
en gewerkt. Hier sta je in de kamer waar hij logeerde. Zijn bed 
staat nog op dezelfde plaats, de tekendoos is open, het verf-
palet klaar voor gebruik. Misschien maakt Van Gogh een lange 
wandeling door het veen, het lijkt alsof hij elk moment terug 
kan komen… Een film brengt je terug naar de rust en ruimte 
van het mooie Drenthe van 1883.
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Datum en tijd
vrijdag 31 mei, 
10.30 – 16.00 uur
Locatie
start bij Van Gogh Huis,  
Van Goghstraat 1 Veenoord

Kosten
€ 28 per persoon, inclusief lunch
Aanmelden/deelname
uiterlijk 16 mei via 
info@vangogh-drenthe.nl, 0591-555600 
of vul het aanmeldformulier op 
www.vangogh-drenthe.nl in

mailto:info%40vangogh-drenthe.nl?subject=
http://www.vangogh-drenthe.nl


Oog in oog met  
de hunebedbouwers
rondleiding door het museum van het Hunebedcentrum

Ontmoet een prehistorische mens in levende lijve, luister naar 
verhalen over het leven van de hunebedbouwers en bewonder 
de prachtige vondsten die je te zien krijgt. Stap in de wereld van 
onze Drentse voorouders, de hunebedbouwers, die hier meer 
dan 5000 jaar geleden woonden. 
Begin 2019 is een compleet nieuwe expositie geopend die je 
meer dan ooit in contact brengt met de bouwers van de hune-
bedden. Via diorama’s, spellen, quizzen, dronebeelden en meer 
ga je begrijpen wie die mensen waren die zo lang geleden in 
Drenthe woonden en werkten. 

 

7

Datum en tijd
zaterdag 1 juni / 
zaterdag 8 juni, 13.00 uur
Locatie
museum Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger

Kosten
€ 2,50 per persoon (exclusief 
entreebewijs)



Weekendje oertijd
leef de geschiedenis

Dompel je een weekend onder in de geschiedenis van ons 
gebied. De prehistorische mensen in het Oertijdpark van het 
Hunebedcentrum nemen je mee op sleeptouw. Ze laten je hun 
wereld zien, voelen en doen. Maak vuur, kook, bewerk een 
vuursteen, verf wol, bewerk hout en luister naar de intrige-
rende verhalen van de oermensen om je heen.
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Datum en tijd 
zaterdag 1 en zondag 2 juni / 
zaterdag 8 en zondag 9 juni,  
van 10.00 – 17.00 uur
Locatie 
Oertijdpark Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger

Kosten 
gratis
Deelname 
op vertoon van geldig entreebewijs 
Hunebedcentrum



9 Wandelen door 150.000 
jaar geschiedenis
rondleiding door het Oertijdpark van het Hunebedcentrum

Prehistorische mensen nemen je mee op een wandeling door 
hun wereld en laten je zien hoe het er aan toe ging in hun 
tijd. Op het buitenterrein van het Hunebedcentrum vind je het 
Oerpark. Daar maak je letterlijk een reis door de tijd, langs een 
Neanderthalkamp, een rendierjagershut, een hut uit de midden-
steentijd, grafheuvels, veenwegen, opgravingen en een prehis- 
torisch dorp. Kijk in de huizen, wandel over de akkers en zie,  
voel en ruik de geschiedenis.

 

Datum en tijd 
zondag 2 juni / zondag 9 juni, 
13.00 uur
Locatie 
Oertijdpark Hunebedcentrum, 
Hunebedstraat 27 Borger

Kosten 
€ 2,50 per persoon (exclusief  
entreebewijs)
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10 Boren naar de ijstijden
voor groep 7/8 basisschool en klas 1 t/m 3  
voortgezet onderwijs

De Hondsrug is heel bijzonder. Het is het enige gebied in 
Nederland dat van UNESCO de status van Global Geopark 
heeft gekregen. 150.000 jaar geleden vormde een gigantische 
ijsmassa dit unieke gebied met ruggen, dalen en stromende 
beken. Duizenden jaren wonen er al mensen op de ruggen. Ze 
sloegen hun kampen op, jaagden op rendieren en bouwden 
hunebedden en dorpen. Ga je mee op onderzoek om meer te 
weten te komen over het ontstaan van het gebied en de hune-
bedden? Je krijgt les, doet bodemonderzoek en grondboringen, 
leert vondsten te herkennen en gaat op excursie naar een 
hunebed.

 

Datum en tijd
maandag 3, woensdag 5  
of vrijdag 7 juni, 
13.00 – 17.00 uur
Locatie
Hunebedcentrum Borger, 
Hunebedstraat 27 Borger

Kosten
gratis
Aanmelden
via www.geoweek.nl
Per keer kunnen 15 leerlingen mee. 
We splitsen een grotere klas op in twee 
groepen. Neem bij slecht weer laarzen 
en regenkleding mee!

http://www.geoweek.nl


Ontdek een pingoruïne
voor klas 1 t/m 3 voortgezet onderwijs

Je hebt vast wel eens die ronde vennetjes gezien in het Honds-
ruggebied. Dat zijn bijzondere overblijfselen van heel lang 
geleden. Een pingo is een berg die groeit doordat water onder 
de grond bevriest. Er komt dan een soort bel. Als het ijs weer 
smelt, zakt de bel in en ontstaat er zo’n rond vennetje. Dat noe-
men we een pingoruïne. Pingoruïnes zijn schatkamers van de 
natuur. We weten er nog steeds weinig van en doen onderzoek 
om meer te weten te komen. Zijn ze nog gaaf? Hebben ze nog 
een randwal? Liggen ze in een natuurgebied of op land van een 
boer? Heel veel vragen dus en jij kunt met jouw klas helpen die 
te beantwoorden. 
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Datum en tijd
woensdag 5 juni, 10.00 uur en 
13.00 uur, het duurt 2,5 uur
Locatie
ergens in Drenthe

Kosten 
gratis
Aanmelden
Via www.geoweek.nl
Per keer kunnen 15 leerlingen mee. 
We splitsen een grotere klas op in twee 
groepen. Je gaat op pad, gaat boren en 
wordt vies. Trek dus laarzen en oude 
kleren aan!

http://www.geoweek.nl


Op de rug gezien
presentatie door archeoloog Evert van Ginkel

De Hondsrug is in verschillende opzichten de ruggengraat van 
Drenthe. Dit geologisch relict, ontstaan in de laatste ijstijden, 
was voor de prehistorische bewoners een hoog en droog baken 
in een landschap vol moerassen en beekdalen. Hier vonden 
jagers hun vuursteen, hunebedbouwers de zwerfstenen voor 
hun graven, latere boeren de gunstige overgangen tussen nat 
en droog. In drie kwartier neemt archeoloog Evert van Ginkel 
tweehonderdduizend jaar geschiedenis van de Hondsrug en zijn 
prehistorische bewoners door.

Datum en tijd
donderdag 6 juni, 19.00 – 20.30 uur
Locatie
Boerderij Kamps, oprijlaan tegenover 
Asserstraat 59, Rolde

Kosten
gratis
Aanmelden/deelname
info@dehondsrug.nl
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mailto:info%40dehondsrug.nl?subject=


Evert van Ginkel (1955) studeerde  
prehistorische archeologie in Leiden. 
Hij specialiseerde zich na zijn studie 
in het vertalen van wetenschappelijke 
resultaten van de Nederlandse archeo-
logie voor een breed publiek. Voor zijn 
werk komt hij vaak in Drenthe, waar 
hij betrokken was bij de inrichting van 
het Hunebedcentrum in Borger, het 
ontwerpen van informatievoorzienin-
gen bij archeologische objecten en het 
maken van audiovisuele presentaties 
over diverse aspecten van het verre 
Drentse verleden. Hij schreef mee aan 
het standaardwerk De hunebedden, 
monumenten van een steentijdcultuur 
en maakte tien fiets-en wandelroutes 
langs Drentse archeologica en andere 
historische bezienswaardigheden. 



Pinksterwandeling
Trek je stevige schoenen maar vast aan! Tijdens de pinkster-
wandeling neemt de gids van Staatsbosbeheer het hele gezin
mee op pad. Geniet van de pracht van de bomen, de planten,
de dieren en de vogels van het bos op dit moment. Je komt
ook langs heidevelden en vennen, die er nu prachtig uitzien.
De natuurgids laat je alle facetten van de natuur ontdekken!

Datum en tijd
zondag 9 juni / maandag 10 juni, 
13.30 – 15.00 uur
Locatie
Buitencentrum Boomkroonpad, 
Steenhopenweg 4 Drouwen

Kosten
€ 6 voor volwassenen, € 3 voor 
kinderen t/m 12 jaar
Aanmelden/deelname
0592-377305 of 
boomkroonpad@staatsbosbeheer.nl 
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Deze wandeling is niet geschikt voor 
kinderwagens en mindervaliden.
Honden zijn niet toegestaan. 
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mailto:boomkroonpad%40staatsbosbeheer.nl?subject=


ER IS IN DE HONDSRUG UNESCO 
GLOBAL GEOPARK VAN ALLES TE 
BELEVEN. STEL JE EIGEN OERTOER 
SAMEN. 
WWW.DEHONDSRUG.NL/OERTOER

http://WWW.DEHONDSRUG.NL/OERTOER
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Ontdek de mooiste plekjes 
in het Hondsruggebied
Kom hier wandelen of fietsen om het met eigen ogen  
te zien. Ga op safari naar meer dan tachtig hotspots,  
bijzondere plekken waar ongelooflijk veel te beleven is voor 
jong en oud. 

Het Hondsruggebied strekt zich uit van de stad Groningen aan 
de noordkant tot Coevorden aan de zuidkant. Het gebied is 
zo’n 150.000 jaar geleden ontstaan door een gigantische ijs-
massa die het vlakke landschap veranderde in heuvels, dalen 
en stromende beken. Bos, open terrein en water maakten het 
landschap tot een ideaal leefgebied voor mens en dier.

Hunebedden, boerderijen, dorpen en archeologische vond-
sten… ze geven ons informatie over de geschiedenis van het 
schitterende Hondsruggebied.

Je bent van harte welkom in 
De Hondsrug UNESCO Global Geopark.
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