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Op weg naar een nieuwe expositie over de hunebedbouwers 

 

Op 31 oktober sluit de vaste expositie over de hunebedbouwers in het Hunebedcentrum. 

Vanaf dat moment wordt in rap tempo gewerkt aan een volledig nieuwe expositie die met 

kerst open gaat. In de tussentijd gaat het museum niet dicht. Er is in november en december 

een tijdelijke expositie te zien over D27, het grootste hunebed van Nederland oftewel de 

Rembrandt van de prehistorie. Daarnaast is ook het buitenmuseum, het Oertijdpark, en de 

expositie over het Hondsrug Geopark gewoon te bezichtigen. En uiteraard is ook het 

museum café en de winkel gewoon open. Bezoekers kunnen in deze tijd voor 50% van de 

normale entreeprijs naar binnen.  

 

Nieuwe expositie over hunebedbouwers vanaf kerst open 

 

De nieuwe expositie over de hunebedbouwers, die met kerst open gaat, is totaal anders dan 

wat er nu nog staat. Er is gekozen voor een volledig nieuwe opzet omdat er nieuwe inzichten 

zijn, nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe technieken en meer. Er is zelfs drone-

technologie ingezet. We hopen dat in 2019, het jaar dat Marketing Drenthe de Oerprovincie 

van Nederland als centraal thema heeft, het Hunebedcentrum het oergevoel van Drenthe 

met de nieuwe expositie volop kan uitdragen.  

 

Tijdelijke expositie over de Rembrandt van de prehistorie, D27 

 

Maar in de tussentijd dus nog een nieuwe expositie over D27. Nog nooit is er een expositie 

geweest over het grootste hunebed van Nederland. Eigenlijk vreemd omdat dit een van de 

meest bezochte hunebedden van Drenthe is. Wist u bijv. dat D27 nog nooit is opgegraven, 

wist u dat vele leden van het koninklijk huis het hunebed hebben bezocht, wist u dat er 

gekke structuren zijn ontdekt met een bodemscan… en zo zijn er nog veel meer verhalen 

over dit bijzondere hunebed. De expositie gaat open op 1 november en zal duren tot 31 

december.  

 

 
Noot voor de redactie:  



Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harrie Wolters (06-
42228181)  of via hwolters@hunebedcentrum.nl 

 


