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Inleiding
Het Hunebedcentrum heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een archeologisch museum
op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Dat gebeurt grotendeels op de
fysieke locatie in Borger waar bezoekers een bijzondere ervaring krijgen over de oudste
monumenten van Nederland, het Drentse landschap en onze voorouders. Maar ook op
andere plekken buiten de fysieke locatie is het Hunebedcentrum zichtbaar en aanwezig.
Het belangrijkste onderdeel van het Hunebedcentrum is de locatie in Borger. Een bezoek aan
het museum is een reis in de tijd. Het vertelt de bezoeker het verhaal van de oerbewoners
van Nederland die verantwoordelijk waren voor het bouwen van de hunebedden. Het is
interessant voor de eigen inwoners omdat het onderdeel is van de identiteit van Drenthe,
voor de toerist om een extra beleving te krijgen als bezoeker aan Drenthe en voor het
onderwijs waar het verhaal van de hunebedbouwers de start is van de Nederlandse
geschiedenis, vertaald in de Canon van de Nederlandse geschiedenis. In het verhaal staan de
hunebedden en hunebedbouwers centraal, maar wel in de context van een veel groter
verhaal dat start met de ijstijden en eindigt bij de start van de Romeinse tijd. Een tijdspanne
van 150.000 jaar, van mammoeten tot en met de ijzertijd. Om de verhalen ook in de
toekomst interessant te houden voor de bezoeker, is het belangrijk om een visie te hebben.
Dit plan geeft een vijfjarenjarenvisie voor het Hunebedcentrum. Het plan gaat uit van een
integrale benadering van omgeving en museum, monument en landschap, fysieke en
virtuele presentatievormen, authenticiteit en beleving / inleving. Kortom een totaalbeleving,
die gericht is op de oudste monumenten van ons land: de hunebedden.
Het centrum biedt authentieke, wetenschappelijke en educatief aantrekkelijke informatie
aan op een manier die is afgestemd op de belevingswensen van het publiek zonder
concessies te doen aan zijn museale uitgangspunten. Het oudste culturele erfgoed van
Drenthe wordt hierdoor een avontuur voor de bezoekers van het Hunebedcentrum.
De bezoekers zijn niet allemaal gelijk, ze hebben diverse interesses, andere leefstijlen,
andere achtergronden enz. Er is een indeling gemaakt in drie doelgroepen: de snackers, de
ondiepe gravers en de diepgravers. Alle activiteiten en producten die worden ontwikkeld zijn
te koppelen aan een van deze doelgroepen.
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Het Hunebedcentrum opereert op acht platformen die het uitgangspunt vormen voor dit
toekomstplan:
1. Het museum in Borger
2. Het virtuele museum: hunebednieuwscafe
3. Gemeente Borger-Odoorn en Borger Hunebedhoofdstad
4. Hondsruggebied: Hondsrug UNESCO Geopark en Hunebedhighway
5. Provincie Drenthe
6. Canon van de Nederlandse Geschiedenis
7. Internationaal
8. Kenniscentrum
Bedrijfsinstandhouding
Om alle taken uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de financien op orde zijn. De
bedrijfsinstandhouding is een van de belangrijkste taken van de directie en bestuur. 80% van
de jaarlijkse begroting wordt inverdiend met eigen inkomsten via kaartverkoop, museum
cafe en winkel. Het overige deel komt van subisidies van de Provincie Drenthe en de
gemeente Borger-Odoorn. Willen we alle taken kunnen uitvoeren zal moeten worden
gekeken naar extra financiering. Dat zal grotendeels plaatsvinden in de vorm van projecten.
De komende 5 jaar zal daar veel aandacht naar uit gaan.

3

Toen en nu
TOEN...
In 1967 is het Hunebedcentrum begonnen als Oudheidkamer. Na twee branden (1967 en
1980) verhuisde het museum van de Hoofdstraat naar de huidige locatie: het
Armenwerkhuis aan de Bronnegerstraat te Borger. Een logische plek zo vlak naast het
grootste hunebed van Nederland. In 1987 werd dit museum officieel geopend. De naam
Flint’n Hoes werd vervangen door Nationaal Hunebedden Informatiecentrum. In 2005 heeft
een grote ruimtelijke ingreep plaatsgevonden door realisatie van het nieuwe hoofdgebouw
en verbouwing van het oude gebouw. Op 26 mei 2005 werd het nieuwe Hunebedcentrum
officieel geopend door prinses Margriet. Met het oog op een zorgvuldige landschappelijke
inpassing (versterking van de dorpsrand en behoud van openheid en reliëf) is bij het
ontwerp van het nieuwe hoofdgebouw van het Hunebedcentrum veel aandacht besteed aan
de exacte situering, verschijningsvorm en uitstraling (architecten: Aldo en Hannie van Eyck).
Na deze nieuwbouw zijn er meerdere onderdelen bijgekomen waaronder de grootste
keientuin van Nederland, het openluchtgedeelte Het Oertijdpark en de poort van Hondsrug
UNESCO Geopark. De laatste grote ingreep is gebeurd in 2018, toen is een nieuw
entreegebouw neergezet en is de vaste expositie volledig vernieuwd.
NU...
In de huidige situatie richt het Hunebedcentrum zich inhoudelijk op de presentatie van
hunebedden en de Trechterbekercultuur. De focus ligt op de nieuwe steentijd, de tijd van de
hunebedden. Het verhaal van de hunebedden wordt in zijn context geplaatst door in te gaan
op de tijd voor en na de nieuwe steentijd in de prehistorie. Hunebedden en de
Trechterbekercultuur worden opgenomen in het verhaal van 150.000 jaar geschiedenis van
het Hondsruggebied, waarin het Hondsrug UNESCO Geopark een belangrijke centrale rol
vervult. In de huidige situatie fungeert het Hunebedcentrum als museum (inclusief
museumwinkel en museumcafé), als kenniscentrum en als openluchtpark (Oertijdpark).
Door de nabije ligging van het grootste hunebed van Nederland is het Hunebedcentrum
uitgegroeid tot een uniek site-museum.
De bezoekers komen naar het terrein van het Hunebedcentrum vanwege twee redenen, de
eerste is het grootste hunebed van Nederland en de tweede is het museumgedeelte met het
achterliggende verhaal. De kracht is gelegen in de combinatie van een authentiek monument
(hunebed D27) met een museum. Het Hunebedcentrum is als site-museum de enige in zijn
soort in Nederland. De vaste expositie van het museum vertelt het verhaal over de
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hunebedden en de hunebedbouwers. In het museum leert de bezoeker meer over
bijvoorbeeld de bouw van hunebedden en de mensen die ze bouwden. Waarvoor dienden
ze? Waarom juist in dit gebied? Wat voor verschillende hunebedden zijn er? Er wordt meer
verteld over het gebruik van vuursteen, over de herkomst van de megalieten, over de
internationale context en nog veel meer tijdspecifieke feiten. Het verhaal gaat verder in de
poort van het Hondsrug UNESCO Geopark en het Oertijdpark waar het verhaal in de bredere
context wordt verteld. Dat gaat over de periode voor en na de hunebedbouwers. Het begint
in de periode van de ijstijden en eindigt in het jaar 0 wanneer de ijzertijd voorbij is. Door
deze verbreding naar ijstijden en landschap is naast archeologie ook de geologie een
belangrijk speerpunt geworden.
De bezoeker ontdekt via 5 onderdelen het totaalverhaal van het Hunebedcentrum:
1. Het museumgebouw met daarin de vaste expositie, het museumcafe en de
museumwinkel
2. Het grootste hunebed van Nederland
3. Poort Hondsrug UNESCO Geopark
4. Oertijdpark
5. Keientuin
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De basis van ‘ons verhaal’: kennis en onderwijs
Kennis
Centraal in de kennis over de prehistorische mens en landschap staat de archeologie als
wetenschap. De wetenschap levert verantwoorde input voor correcte verhalen uit de
prehistorie. Het Hunebedcentrum is de vertaler van wetenschappelijke kennis naar het
brede publiek. Veel nieuw onderzoek komt uit het buitenland, vooral de laatste jaren van de
Universiteit in Kiel in Duitsland. Maar ook in Nederland wordt regelmatig nieuw
wetenschappelijk onderzoek gedaan. Het laatste grote onderzoek is gerelateerd aan de
opgraving van Dalfsen, waar een aantal jaren geleden een belangrijke plek is gevonden van
de Trechterbekercultuur. Het Hunebedcentrum gaat meer samenwerking zoeken met
kennisinstituten om de opgedane kennis nog meer te verspreiden naar geinteresseerden. Er
wordt gepoogd een onderzoeksagenda samen te stellen met de Hunebeddenbeheergroep
en het GIA/RUG.
Naast archeologie is ook geologie van betekenis. Het gaat dan meer om de geomorfologie
dan geologie, dat wil zeggen de bovenste meters van de ondergrond. Daar ligt namelijk het
verhaal verscholen van het ontstaan van het Drentse landschap. Het gaat dan onder andere
over de reden dat de grote keien naar Drenthe zijn gekomen en de reden dat er keileem ligt
in het gebied. Het laatste grote onderzoek over de ontstaansgeschiedenis van het
Hondsruggebied heeft er toe geleid dat dit gebied in 2015 een Unesco status heeft gekregen
(in de categorie geoparken).
Onderwijs
Geschiedenis is als schoolvak gebonden aan het behandelen van de canon van de
Nederlandse geschiedenis. Hunebedden vormen hierbij het eerste onderwerp voor de
bovenbouw van het basisonderwijs en de benedenbouw van het voortgezet onderwijs.
Mede daarom bezoeken leerlingen het Hunebedcentrum regelmatig. Door de verbinding
met de canon wordt een in het curriculum opgenomen samenwerking tussen onderwijs en
museum nagestreefd. Het Hunebedcentrum heeft zich in juli 2015 aangesloten bij de
Canonmusea van Nederland ( een intiatief van het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem,
en het Rijksmuseum, Amsterdam). Dit netwerk is groeiende en meer en meer musea sluiten
zich aan.
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Aandeel Hunebedcentrum in het museaal aanbod in Drenthe
Het Hunebedcentrum representeert het hunebedverleden van de gehele provincie Drenthe
en een stukje van Groningen. De hunebedden liggen verspreid door Drenthe, met een grote
concentratie in het Hondsruggebied. Drenthe wordt door toeristen geassocieerd met
hunebedden. Hunebedden horen bij de identiteit van Drenthe. Bijna iedere toerist bezoekt
er vroeg of laat in zijn/haar vakantie wel één of meer. Bij alle hunebedden staat een
informatiepaneel met daarop algemene informatie maar ook een verwijzing naar het
Hunebedcentrum.
Door de loop van de jaren is het verhaal verbreed en wordt meer en meer van de
archeologie van Drenthe ontsloten via verhalen, artikelen, kaarten, routes enz. Dit gebeurt
zowel fysiek als digitaal. Het Hunebedcentrum is daarmee HET archeologische
informatiecentrum van Drenthe geworden. Dit zal de komende jaren versterkt worden.

In Drenthe is het Hunebedcentrum één van de grotere musea. In onderstaande grafiek is te
zien hoe het Hunebedcentrum zich verhoudt tot het andere museale aanbod in Drenthe.

Bron: Platform Drentse Musea
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Missie, visie
MISSIE EN VISIE
Missie
Het Hunebedcentrum presenteert het verhaal van de hunebedden/TRB cultuur als een
erfgoedavontuur, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. Erfgoed als avontuur betekent
voorlichting en informatie in de vorm van belevende verhalen. Verhalen over de zoektocht
naar meer kennis en verhalen over het leven in de prehistorie.
Visie op de toekomst
Het Hunebedcentrum wil door educatie en informatie de aandacht op de hunebedden
vergroten en ze daarmee beschermen. Dit gebeurt op acht platformen op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal niveau. Het belangrijkste middel is de fysieke locatie in Borger.
Daarnaast wordt het verhaal verspreid via onderwijs, digitale ontsluiting en netwerken op
diverse schaalniveau’s. Voor de nabije toekomst wil het Hunebedcentrum HET archeologisch
informatiecentrum van Drenthe worden, de digitale ontsluiting van de prehistorie naar een
hoger niveau brengen, een belangrijkere rol krijgen in de ontsluiting van de prehistorie voor
onderwijs, zich meer verbinden aan de wetenschap, een rol spelen in de internationale
wereld van megalithische spelers en een belangrijke plek krijgen in het nationale toeristische
veld door middel van de profilering van de hunebedden als de ‘Dutch Dolmen’.
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Hunebedcentrum en museale waarden.
De Museumvereniging heeft een vijftal waarden omschreven die algemeen gelden voor de
musea in Nederland. Deze worden door het Hunebedcentrum gehanteerd en zijn leidend
voor dit plan.
1. Collectiewaarde
Musea zijn de schatkamers van de samenleving, waar jong en oud veel kunnen leren en
beleven. Ze zijn het geheugen van stad, streek en land.
Schatkamers van objecten en verhalen van (inter)nationale, regionale en lokale betekenis
De objecten die musea bewaren, of ze nu een lokale, regionale, nationale of internationale
betekenis hebben, zijn belangrijk voor ons allemaal. Ze geven uitdrukking aan een gedeelde
geschiedenis en aan onze identiteit. Collecties geven gestalte aan de tijdgeest, door
specifieke invalshoeken te kiezen en objecten te combineren.
Veel musea bieden met hun collecties ook ruimte voor wetenschappelijk onderzoek.
2. Verbindende waarde
Musea zijn de schakel tussen het verleden en heden. Ze zorgen voor verbinding met het
grote verhaal van de mensheid, de wonderen van de natuur en de fascinerende wereld
van objecten.
Tussen verschillende groepen in de samenleving fungeert het museum als netwerker en
mediator
Net als veel andere culturele instellingen zijn musea een afspiegeling van iemands
persoonlijke identiteit: een puber die verhalen hoort over zijn grootvaders tijd in Indonesië;
een oudere die objecten uit zijn of haar jeugd herkent; een mantelzorger en zijn partner met
dementie die weer nader tot elkaar komen door samen van kunst te genieten... Actuele
thema's krijgen binnen het museum een context, waardoor dialoog mogelijk wordt. De vele
vrijwilligers en vrienden die zich binden aan het museum vormen een groot maatschappelijk
kapitaal.
3. Educatieve waarde
Om hun eigen identiteit volledig te kunnen ontwikkelen moeten kinderen en jongeren
liefst zo vroeg mogelijk kennismaken met cultuur en musea. Musea bieden nieuwe
vensters op de wereld of vergroten de bestaande vensters.
In het museum steek je altijd iets op
Zo kan kind door een microscoop de wereld van de kleine deeltjes ontdekken, kunnen
scholieren aan de hand van beeldende kunst hun woordenschat uitbreiden of leren ze
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begrippen uit de meetkunde. Musea hebben met hun collecties een unieke gelegenheid om
bij te dragen aan de kennis en kunde van leerlingen in alle fases van het onderwijs.
Door musea te bezoeken leer je - bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld. Het museum
is letterlijk een leerschool, onder meer voor jongeren die er hun maatschappelijke stage
vervullen en voor wetenschappers die er onderzoek doen.
4. Belevingswaarde
In deze tijd, waarin alles draait om zelf ervaren en beleven, zijn musea misschien wel
belangrijker dan ooit. Het zijn plekken voor bezinning, verwondering, verbazing en
ontroering; allemaal emoties die musea een intrinsieke waarde geven.
Raken en inspireren van bezoekers
Denk aan de verwondering in de ogen van een schoolkind dat een dinosaurusbot voelt, de
nostalgie bij een zeventigplusser die de eerste televisie terugziet of de euforie bij een toerist
die de halve wereld afreist om een oude meester in het echt te zien... Musea kunnen met
hun collecties mensen onder andere inspireren, verwonderen, verbazen, ontroeren en tot
bezinning laten komen.
5. Economische waarde
Musea dragen bij aan de economie, ze zijn een toeristische trekpleister en verbeteren de
leefbaarheid van de omgeving.
Musea zijn toeristische trekpleisters die daarnaast ook inkomsten genereren
Musea beschikken over museumcafés en -restaurants, al dan niet met een Michelinster,
bieden een gespecialiseerd boekenaanbod en verkopen een breed assortiment aan fraaie
kunstartikelen. Ook ontvangen ze steeds vaker groepen buiten de publieksopeningstijden.
De winst uit horeca, museumwinkel en zaalverhuur komt bovenop de traditionele inkomsten
zoals kaartverkoop. Musea zorgen voor meer (internationale) bezoekers in steden en
dorpen, die dankzij een ‘dagje uit’ ook de lokale economie draaiende houden door hun
museumbezoek te combineren met winkelen, een etentje of een hotelovernachting.
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De organisatie
Het Hunebedcentrum is een stichting die officieel Stichting Borger, Prehistorisch Hart van
Nederland heet. Ze bestaat al meer dan 50 jaar. In januari 2021 komt er een bijna geheel
nieuw bestuur.
In totaal zijn er op het moment van schrijven 9 betaalde medewerkers, in totaal bestaande
uit 8 fte’s. Dit wordt aangevuld met twee mensen van de sociale werkvoorzieningsschap,
enkele tientallen oproepkrachten, ongeveer 125 vrijwilligers en jaarlijks een aantal stagiaires
en mensen met een werkervaringsplek. In totaal ongeveer 180 mensen.
Het Hunebedcentrum is, net als bijna ieder museum, wat betreft het uitdragen van het
inhoudelijke verhaal zeer afhankelijk van vrijwilligers. Functies als rondleider, activiteiten en
gastheer/gastvrouw zijn zeer nodig in een museum maar onmogelijk om om te zetten naar
betaalde functies. De laatste tiental jaren is veel veranderd. De maatschappij is veranderd,
bezoekers verwachten meer kwaliteit en er is een wapenwedloop tussen toeristische
bezienswaardigheden gekomen die er voor heeft gezorgd dat het aan te bieden product naar
een steeds hoger niveau wordt gebracht. Dat heeft er toe geleid dat op bepaalde plekken in
het museum de werknemer is veranderd van vrijwilliger naar een betaalde functie in de
vorm van oproepkracht. Dat speelt vooral in het museum cafe en in het begeleiden van
schoolklassen en acteurs in het Oertijdpark. Deze verschuiving heeft ervoor gezorgd dat er
een bredere mix van medewerkers is gekomen.
Wensen voor de komende 5 jaar:
 Het Hunebedcentrum wil meer dan nu HET archeologisch informatiecentrum van
Drenthe worden. Daarbij gaat het om een combinatie van ontsluiting van de
archeologie in Drenthe (via verhalen en kaarten, filmpjes en foto’s, fiets en
wandeltochten), meer activiteiten in combinatie met de wetenschap (congressen,
workshops, experimentele archeologie, artikelen, onderzoek) en publieksarcheologie.
 Het Hunebedcentrum wordt meer dan nu een kenniscentrum, waarbij het gaat om
de vertaling van wetenschappelijke kennis naar het brede publiek. In dit kader wordt
naast de partijen van de Hunebeddenbeheergroep samenwerking gezocht met
universiteiten, de DPV en de AWN. Om dit op den duur tot een hoger niveau te tillen
wordt de komende jaren gekeken of er een mogelijkheid bestaat om een conservator
TRB cultuur aan te stellen.
 Door de professionalisering van de fysieke locatie in Borger waar meer en meer
groepen komen met specialistische wensen, nieuwe wetgeving en nieuwe wensen
vanuit de maatschappij wordt versterking gezocht voor de uitvoering van deze taken.
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Doelgroepen
De bezoekers van het Hunebedcentrum worden ingedeeld in drie groepen. Dat zijn de
‘snackers’, de ‘ondiepe gravers’ en de ‘diepgravers’.
De snackers zijn mensen die het onderwerp interessant vinden maar niet al te diep op de
materie willen ingaan. Ze struinen wat door het museum, lopen wat door de omgeving,
lezen niet al te veel tekst en snuffelen aan de diverse onderdelen. Dit is het merendeel van
de mensen die naar het Hunebedcentrum gaat, inclusief schoolklassen. Voor deze doelgroep
is de website www.hunebedcentrum.eu gemaakt.
De ondiepe gravers zijn mensen die echt geïnteresseerd zijn in het onderwerp, langer
verblijven dan de ‘snackers’, de teksten op de infopanelen lezen en alles willen zien. Ze
willen meer informatie dan hetgeen wordt aangeboden in het museum. Voor deze groep is
de website www.hunebednieuwscafe.nl gemaakt.
De diepgravers zijn zeer geïnteresseerde mensen. Ze weten al veel voordat ze in het
Hunebedcentrum komen en er niet meer veel bij kunnen leren. Ze zoeken meer informatie
op internet en zoeken boeken over het onderwerp. Voor deze groep is de website
www.hunebeddeninfo.nl gemaakt.
De groep van snackers is verreweg de grootste groep, ongeveer 75% en daarmee ook de
belangrijkste groep. De ondiepe gravers zijn naar schatting zo’n 20%, ook nog steeds een
aanzienlijk deel. De categorie diepgravers is zo’n 5%.
De activiteiten die worden aangeboden sluiten vooral aan bij de snackers en ondiepe
gravers. De diepgravers sluiten zich meestal aan bij de activiteiten van de groep van ondiepe
gravers, zoals lezingen, cursussen en workshops.
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Toekomstvisie voor de komende vijf jaar per platform
Zoals eerder genoemd opereert het Hunebedcentrum op acht platformen. Dit plan laat zien
welke ambities er zijn per platform.
1. Het museum in Borger
2. Het virtuele museum: hunebednieuwscafe
3. Gemeente Borger-Odoorn en Borger Hunebedhoofdstad
4. Hondsruggebied: Hondsrug UNESCO Geopark en Hunebedhighway
5. Provincie Drenthe
6. Canon van de Nederlandse Geschiedenis
7. Internationaal
8. Kenniscentrum
9. Informatiecentrum Het Drentse Landschap
Er kan op basis van bovenstaande platformen ook een subverdeling worden gemaakt op
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

1. Hunebedcentrum als fysieke locatie in Borger
Het fysieke museum in Borger bestaat uit vijf onderdelen: het museum in het
hoofdgebouw, het grootste hunebed van Nederland, de poort van het Hondsrug
UNESCO Geopark, het Oertijdpark en de grootste keientuin van Nederland.
Gezamenlijk wordt hier het verhaal verteld van 150.000 jaar geschiedenis van
Drenthe.
Algemeen kan worden gezegd dat op alle vijf onderdelen duurzaamheid een steeds
belangrijkere rol gaat krijgen. Daarbij moet gedacht worden aan meer lokaal inkopen,
energiebesparende apparaten aanschaffen, meer aandacht voor streekeigen
producten in de horeca, gescheiden afvalinzameling enz.
A. Museum/hoofdgebouw bestaande uit drie onderdelen: vaste expositie,
museum cafe en winkel
Vaste expositie:
 Het in stand houden van de bestaande expositie is een continue actie. Regelmatig
gaan dingen stuk of moeten vervangen worden.
 Uitbreiden met kleine elementen die de beleving vergroten. Hierbij moet gedacht
worden aan het bekleden van de zuilen in de expositie in de vorm van bomen,
een offerspel, het digitaal ontsluiten van de kleinere verhalen in de diorama’s
door middel van augmented reality en het ontwikkelen van een plek waar een
archeoloog op afstand les kan geven in een klas op een willekeurige plek in
Nederland
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Wissel exposities
In de huidige vaste expositie is geen ruimte voor tijdelijke exposities. Daar is
bewust voor gekozen omdat de beschikbare ruimte niet groot genoeg is voor
beide. De komende jaren wordt een plan gemaakt om te kijken of het op de een
of andere manier toch mogelijk is om tijdelijke expositie aan te kunnen bieden
aan het publiek.
Museum cafe:
 De horeca afdeling van het Hunebedcentrum is al jaren een punt van zorg. Dit
komt omdat horeca iets geheel anders is dan een museum exploiteren. Er zal
daarom onderzoek gedaan moeten worden naar de meest passende vorm.
 Het huidige meubilair stamt uit 2005 en is intussen aan vervanging toe.
 Een continue zoektocht naar verduurzaming van het aanbod op de menukaart
Winkel
 Er is weinig standaard aanbod te koop rondom het thema hunebedden. Er zal
daarom meer aandacht komen voor het zelf of met partners ontwikkelen van
producten
 Er komen steeds meer internationale bezoekers Er wordt in de huidige winkel
geexperimenteerd met verkoop van producten aan deze groep. De komende
jaren zal meer onderzoek gedaan worden en geexperimenteerd met nieuwe
producten.






B. Het grootste hunebed van Nederland
Het grootste hunebed van Nederland heeft een autonome positie als plek die
veel bezoekers trekt. Het hunebed is in beheer van de Stichting het Drentse
Landschap. Samen met hun werken we om het hunebed van een goed verhaal te
voorzien. Het hunebed wordt meestal in combinatie met het museum weggezet
maar zal ook, meer dan nu zelfstandig worden weggezet als TOP locatie ( wel
altijd in relatie met het Hunebedcentrum). Dit wordt samen met de Stichting het
Drents Landschap verder ontwikkeld.
Het toerisme in Drenthe groeit en daarom bezoeken meer mensen de
hunebedden. Het Hunebedcentrum heeft als doel de hunebedden te beschermen
en daarom is een aantal jaren geleden begonnen, samen met Stichting het
Drentse Landschap, met de actie om niet meer te klimmen op D27. Dat heeft
effect gehad. Veel minder mensen klimmen sindsdien op het hunebed. Deze
campagne krijgt een blijvend karakter. Daarmee vergroten we het unieke
karakter van dit monument maar uiteraard ook van de andere hunebedden in
Drenthe en daarbuiten. Mensen zien het meer en meer als een monument door
onze voorouders gemaakt (de Nachtwacht van de prehistorie) dan als een
speelobject waarop je kunt klimmen.
Het verhaal van het hunebed zal een ietwat andere nuance krijgen. Tot op heden
wordt het monument vaak uitsluitend weggezet als grafmonument en niet meer
dan dat. We zullen meer gaan benadrukken dat het een monument is gemaakt
voor de voorouders waar door middel van allerlei rituelen contact mee werd
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gehouden door de levenden. Het landschap rondom het hunebed moet een
ritueel landschap zijn geweest waar mensen samenkwamen, rituelen uitvoerden,
begraven werden en waarschijnlijk ook feesten gevierd werden ter ere van de
voorouders, goede oogsten en gezondheid. Daarmee krijgt het hunebed meer
verhaal en nog meer betekenis dan nu het geval is.
Het verhaal van het grootste hunebed zou kunnen worden versterkt door virtual
reality. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om via nieuwe technieken
bezoekers mee te nemen in de wereld van 5000 jaar geleden. Het zou voor
bezoekers een enorm toegevoegde waarde zijn als de rituelen van de
hunebedbouwers weer zichtbaar worden gemaakt inclusief het laten zien van het
hunebed zoals dat er meer dan 5000 jaar geleden uit zag.
C. Poort Hondsrug UNESCO Geopark
De huidge poort is alweer een paar jaar oud. In 2019 heeft de poort een eigen
ingang gekregen, los van het kantoorgedeelte, waardoor de bezoekers meer in
het verhaal gezogen worden. De komende jaren worden nieuwe onderdelen
toegevoegd door middel van een internationaal project waar zowel het Hondsrug
UNESCO Geopark aan mee doet als het Terra Vita geopark in Osnabruck. Deze
producten bestaan onder andere uit een film, een 3d-film, een touch screen met
daarop alle hotspots van beide geoparken en een game (die zich buiten in het
Hondsruggebied afspeelt).
D. Oertijdpark
In 2019 heeft het Oertijdpark groot onderhoud gehad en zijn er een aantal
nieuwe elementen toegevoegd. Het onderhoud is op regelmatige basis nodig
omdat de diverse onderdelen uit natuurlijke materielen bestaan die door de loop
van de tijd vergaan.
In het Oertijdpark wordt het verhaal van 150.000 jaar geschiedenis van het
Hondruggebied verteld. Dat verhaal is nog niet af. Verhaallijnen die nog
toegevoegd kunnen worden zijn: een aantal schaalmodellen van pingo tot
pingoruine (ven) en een aantal dieren die de diverse periodes van de ijstijden
moeten weergeven.
Er komt een archeologisch opgravingsveld. Dit past heel goed bij de opgraving
van D26 die reeds op het terrein ligt. Op deze manier worden mensen
meegenomen in de wereld van de hedendaagse archeoloog. Dat gebeurt doordat
ze diverse technieken zelf kunnen uitproberen (opgraven, zeven, vastleggen enz.)
Een extra laag informatie wordt toegevoegd door middel van augmented reality
zodat bij iedere locatie (meestal een bouwwerk) extra informatie beschikbaar
wordt gesteld in de vorm van filmpjes, foto’s, artist impression en tekst. Op deze
wijze kunnen we bijv. laten zien hoe mensen leefden in de desbetreffende
periode of hoe het landschap er uitzag.
Er zullen op het terrein diverse kleinschalige educatieve elementen worden
toegevoegd die bezoekers zowel zelfstandig kunnen uitvoeren als in groepen.
E. Keientuin
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In 2019 heeft de keientuin een nieuwe gracht gekregen. De komende jaren
worden de huidige bordjes vervangen. Onderhoud en onkruidvrij houden blijven
de belangrijkste speerpunten.



Experimentele archeologie
Samen met het GIA (RUG) wordt een locatie gezocht in de directe omgeving van
het Hunebedcentrum om samen met studenten/professoren archeologische
experimenten uit te voeren. Er is behoefte aan zo’n terrein en in Noord
Nederland is dit er nog niet. Het kunnen kleinschalige activiteiten zijn zoals bijv.
het maken van vuurstenen objecten of het bouwen van een hut uit de middensteentijd om te zien hoe ze daarna verweren in het landschap. Het uiteindelijke
doel is om te zien welke sporen er achter blijven en om te ontdekken welke
technieken onze voorouders gebruikten. Op basis daarvan kan het verhaal van
het verre verleden gereconstrueerd worden. Voor het Hunebedcentrum is deze
informatie belangrijk om zo de vertaalslag te kunnen maken naar de bezoeker.

2. Virtueel museum: het Hunebednieuwscafe
In 2015 is begonnen met een e-magazine onder de noemer
www.hunebednieuwscafe.nl. Dit is uitgegroeid tot een virtueel museum met intussen
meer dan 3500 artikelen met onderwerpen die gerelateerd zijn aan de thema’s van
het Hunebedcentrum (hunebedden wereldwijd, ijstijden, prehistorie, oervoedsel
enz.). Ook is het mogelijk om via interactieve kaarten te zoeken op geografische
basis. Iedereen kan nu eenvoudig kijken waar er interessante locaties zijn te vinden in
Drenthe, Nederland en de rest van de wereld. Daarmee is het een archeologische
reisgids geworden.
De volgende speerpunten staan centraal voor de komende jaren:
 Alle interessante archeologische locaties in Drenthe die te bezoeken zijn worden
ontsloten. Dit past in de visie om HET Drentse archeologische informatiecentrum
te worden
 Nieuwe rubriek met daarin alle Duitse Hunebedden (1500 stuks). Er komt een link
naar diverse Duitse partijen die hiervoor reeds interesse hebben getoond
 Nieuwe rubriek de Canon van de Nederlandse prehistorie.
 De website van de Hunebeddenbeheer groep (www.hunebeddeninfo.nl) wordt
gekoppeld aan die van het Hunebedcentrum
 Een nieuwe rubriek waar wetenschappelijke onderzoeken omtrent de
hunebedden worden ontsloten in samenwerking met diverse partners waaronder
de provincie Drenthe, de RUG/GIA en het RCE.

3. Gemeente Borger-Odoorn en Borger als Hunebedhoofdstad
Het Hunebedcentrum werkt al lang samen met diverse partijen binnen de gemeente
Borger-Odoorn waaronder de gemeente zelf. Dat varieert van onderwijsprogramma’s
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tot de inzet van werkervaringsplekken en van Cittaslow activiteiten tot
Hunebedhoofdstad activiteiten.
De komende jaren wordt ingezet op een nog intensievere samenwerking op diverse
terreinen:









Meer aandacht voor verduurzaming wat aansluit bij de Cittaslowgedachte
Het aanbieden van ambassadeurscursussen voor de inwoners van Borger
Het samen ontwikkelen met de scholen in Borger Odoorn van nieuwe
onderwijsprogramma’s
Samenwerking versterken met de ondernemers in Borger, enerzijds door meer in
te kopen bij de lokale ondernemers en anderszijds samen nieuwe activiteiten en
producten te ontwikkelen.
Samenwerking in de ontwikkeling van een voedselpad dat begint/eindigt bij het
Hunebedcentrum. Dit is een directe relatie met de Cittaslowgedachte van de
gemeente
Samen met de gemeente onderzoeken hoe we de diverse interessante
archeologische plekken in de gemeente meer zichtbaar kunnen maken en
verbinden via routes die starten en/of eindigen bij het Hunebedcentrum.

4. Hondsruggebied: Hondsrug UNESCO Geopark en Hunebedhighway
47 van de 54 hunebedden in Nederland liggen in het Hondsruggebied. Niet voor niets
heeft het Hunebedcentrum samen met de provincie Drenthe en de gemeenten een
tiental jaren geleden besloten om een geopark te worden wat in 2015 heeft geleid
tot een UNESCO status. Sinds het begin is het Hunebedcentrum de hoofdpoort voor
het geopark. Bezoekers kunnen hier informatie vinden over de geschiedenis van het
Hondsruggebied. In 2020/2022 staat de samenwerking met het geopark in het kader
van een gezamenlijk Euregioproject centraal.
Speerpunten voor de nabije toekomst:
 De komende jaren komen er nieuwe activiteiten en producten vanuit het Euregio
project waar het Hondsrug UNESCO Geopark en het Geopark Terra Vita uit
Osnabruck in samenwerken. Deze worden geintegreerd in de Poort Geopark.
 Samen met het Hondsrug geopark worden nieuwe producten en activiteiten
opgezet op het gebied van onderwijs (waaronder de toevoeging van het
ijstijdenverhaal aan het bestaande onderwijsprogramma van het
Hunebedcentrum), wetenschap (congressen en ontsluiting publicaties) en
activiteiten/producten (waaronder een Hondsrugboek)
 Samenwerking zoeken in de ontwikkeling van de Hunebedhighway. Het
Hunebedcentrum ziet kansen om mee te helpen in de ontsluiting van de
hunebedden langs de N34/Hunebedhighway
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5. Provincie Drenthe
De hunebedden liggen verspreid door Drenthe waardoor de provincie het eigenlijke
museum is. Niet alleen liggen er veel hunebedden maar ook veel andere interesante
archeologische zichtbare loacties in het landschap die het waard zijn om te bezoeken
(denk aan grafheuvels, karrensporen, galgenbergen, pingoruines). Het
Hunebedcentrum is hiervoor een spin in het web. Mensen komen uit
nieuwsgierigheid naar het museum en we stimuleren dat ze al rijdend, wandelend en
fietsend opnieuw de provincie ingaan en met de extra informatie Drenthe op een
nieuwe manier gaan ontdekken. Doordat we een Drenthe breed onderwerp hebben
wordt met vele partijen samengewerkt, zoals het Drentse Landschap,
Staatsbosbeheer, Marketing Drenthe, de vele toeristische ondernemers in de
provincie, onderwijsinstituten als Stenden, Drenthe College, Alfa college, de
Universiteit Groningen en de Hanzehogeschool, Recreatieschap en meer.
Speerpunten voor de nabije toekomst:
 Het Hunebedcentrum wil HET archeologische informatiecentrum worden van
Drenthe. Om dat te bereiken worden alle, voor de bezoeker, interesssante
archeologische locaties in Drenthe ontsloten via artikelen en kaarten via het
Hunebednieuwscafe. Dat gebeurt door middel van tekst, foto’s en filmpjes.
 Samen met de provincie Drenthe de wetenschappelijke publicaties die er zijn
omtrent prehistorische onderwerpen te ontsluiten voor het grote publiek.
 Samenwerken met Marketing Drenthe en de regionale TIP kantoren zorgen dat
Drenthe als Oerprovincie van Nederland sterker wordt
 Samenwerken met de toeristische sector om nieuwe producten en activiteiten op
te zetten
 Bewaken van de juiste informatievoorziening bij de ondernemers in de
toeristische sector.
 De hunebedden voor internationale bezoekers te positioneren als ‘the Dutch
Dolmens’. Daarmee kunnen meer bezoekers naar Drenthe worden verleidt om
hier een vakantie door te brengen. Naast Van Gogh kunnen dan ook de
hunebedden een internationale trekker worden.

6. Canon van de Nederlandse Geschiedenis
Het grootste hunebed van Nederland staat aan het begin van de Canon van de
Nederlandse Geschiedenis. Het verhaal van de hunebedbouwers wordt daarmee in
heel Nederland op alle scholen verteld. Het Hunebedcentrum heeft een belangrijke
rol in het netwerk van canonmusea en zorgt voor landelijke programma’s (bijv. via de
eigen Oerschool maar ook via Schooltv).
Speerpunten voor de nabije toekomst:
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Aangezien het icoon hunebed vooral bedoeld is als venster voor de prehistorie in
brede zin wordt dit verder ontwikkeld. Als het ware door een canon achter de
canon te maken met prehistorische onderwerpen verspreid door Nederland.
Daarbij kan worden gedacht aan de vuursteenmijnen van Rijckholt of de wierde
van Ezinge of aan objecten die in diverse musea liggen. Het prehistorische venster
kan gebruikt worden door docenten en leerlingen maar ook als inspiratiebron
voor nieuwe productontwikkeling en activiteiten door derden. De ontsluiting vind
plaats via het Hunebednieuwscafe.
Verder ontwikkelen van activiteiten en producten via het Canon netwerk waar
het Hunebedcentrum een van de founding fathers van is.

7. Internationale context
Het Hunebedcentrum wordt steeds internationaler. De afgelopen jaren zien we meer
en meer buitenlanders. Niet alleen vanuit de traditionele bestemmingen als
Duitsland en Vlaanderen maar vooral uit verweglanden waaronder India, VS, Canada,
Italië en meer. Dat heeft allerlei oorzaken waaronder een grotere verspreiding van
toeristen door heel Nederland, door de UNESCO status van het Hondsruggebied en
doordat Nederland sowieso steeds meer buitenlandse bezoekers krijgt. Het thema
megalithische monumenten is een internationaal onderwerp dat heel goed past bij
een internationale groep nieuwe toeristen.
Het Hunebedcentrum is verder lid van een aantal internationale netwerken
waaronder EXARC (meer dan 300 archeologische openluchtmusea) en Megalithic
Routes (een twintigtal partners uit Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland,
Jersey, Spanje en Portugal) dat als doel heeft om de hunebedden te ontsluiten onder
andere via nieuwe routes. Deze laatste organisatie is onderdeel van Cultural Routes
of Europe. In oktober 2020 is de directeur van het Hunebedcentrum bestuurslid
geworden van deze organisatie.
Speerpunten nabije toekomst:





De hunebedden internationaal meer wegzetten als ‘the Dutch Dolmens’ om
daarmee aan te sluiten bij de internationale groep toeristen die Nederland meer
en meer aandoet.
Het personeel begeleiden om nieuwe internationale doelgroepen te ontvangen
Aansluiten bij de programmering van Megalithic Routes (waaronder de European
Day of Megalithic Culture in april)
Steeds vaker komen er delegaties uit het buitenland naar het Hunebedcentrum.
Plannen waarbij het Hunebedcentrum op de een of andere manier bij betrokken
is zijn bijv. een nieuw informatiecentrum over onder andere hunebedden bij
Oldenburg en een nieuw museum in Albersdorf in Schleswig Holstein.

8. Kenniscentrum
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Het Hunebedcentrum is een organisatie waar het verhaal van de prehistorie, en
specifiek de hunebedden, door middel van educatie en informatievoorziening voor
een breed publiek centraal staat. Het doel is om door het overbrengen van kennis
meer bewustwording te creëren omtrent het vakgebied archeologie en dat de
monumenten in het landschap met respect behandeld worden en daarmee
beschermd worden voor de toekomst. Het overbrengen van kennis is daarbij
uitermate belangrijk. Tot op heden werd kennis vooral overgebracht via onderwijs en
door het bezoek van toeristen en eigen inwoners. Het plan is om deze
kennisoverdracht naar een hoger niveau te brengen waarbij vanuit het
Hunebedcentrum zelf geen kennis wordt ontwikkeld maar dat in samenwerking met
universiteiten en hogescholen kennis wordt opgedaan en vertaald naar een breed
publiek.
Deze wens vanuit het Hunebedcentrum is onder andere vertaald in de nieuwe
cultuurnota van de Provincie Drenthe. Daar staat dat tussen 2021 en 2025 het
Hunebedcentrum zich gaat ontwikkelen tot een kenniscentrum.
De ontwikkeling tot een kenniscentrum gebeurt in een aantal parallelle activiteiten
die op allerlei vlak elkaar raken. Sommige zijn landelijk, sommige regionaal.
Hieronder wordt een aantal initiatieven neergezet die de komende vier jaar tot
ontwikkeling zullen komen. Ze zijn onderverdeeld in een viertal categorieën
1. Samenwerking met partners (Hunebeddenbeheergroep, GIA, AWN en DPV)
2. Aansluiting bij landelijke netwerken (PAN en Archeohotspots)
3. Fysieke initiatieven op eigen terrein (archeologisch
opgravingsveld/lezingen/workshops)
4. Aanstelling conservator prehistorie/hunebedden
1. Samenwerking met partners
a. Onderzoeksagenda hunebedden in samenwerking met de
Hunebeddenbeheergroep. Staatsbosbeheer, Drents Landschap, RCE, de Provincie
Drenthe en het Hunebedcentrum vormen al vele jaren de Hunebeddenbeheergroep.
Tot op heden lag de focus vooral op beheer, behoud en communicatie. Onderzoek
wordt een nieuwe tak van sport. Afgesproken is dat er een onderzoeksagenda
rondom hunebedden tot stand komt. Dit gebeurt in samenwerking met het GIA en
andere universiteiten. Het Hunebedcentrum zal een belangrijk onderdeel van deze
onderzoek agenda gaan worden, vooral daar waar het gaat om de vertaling van
onderzoeksresultaten naar het publiek door middel van educatieve programma’s, de
websites, exposities en activiteiten. Ook zal gezocht worden naar participatie van
inwoners en bezoekers bij onderzoek.
b. Verder doorontwikkelen van de website www.hunebeddeninfo.nl.
De website hunebeddeninfo is een gezamenlijk initiatief van de
Hunebeddenbeheergroep. In 2020 is deze ondergebracht bij het Hunebedcentrum.
Het is aangevuld met nieuwe informatie en nieuwe rubrieken. Deze website wordt de
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plek waar alle informatie over hunebedden te vinden is. De komende jaren zal er
nieuwe informatie komen over gedane onderzoeken (waaronder die van de
verdwenen hunebedden) en nieuwe onderzoeken, extra informatie over de
hunebedden, nieuwe foto’s en meer.
c. Citizen Science project – op zoek naar nieuwe archeologische structuren in het
Drentse landschap waaronder verdwenen hunebedden.
De Universiteit van Leiden is een project gestart om via LIDAR/AHN het landschap te
scannen om daarmee patronen te zoeken die te herleiden zijn naar archeologisch
interessante plekken in het landschap
(https://www.archeologieleeft.nl/archeosuccessen/erfgoed-gezocht/). Dat gebeurt
door kleine kaartjes op een website te zetten waarmee geïnteresseerden aan de slag
kunnen gaan om te zoeken naar structuren. Dit leidt tot een veelheid aan nieuwe
informatie. Dit is echter pas de eerste stap. Na de fase van het zoeken naar nieuwe
informatie moeten teams het veld in om te kijken of de patronen wel echte
archeologische locaties zijn. Dit project is nu gaande op de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug. Het heeft al geleid tot een flink aantal nieuwe grafheuvels. Zo’n soort
project zouden we ook in Drenthe willen starten. Voor Drenthe willen we naast het
zoeken naar de bekende structuren een deelproject starten, namelijk het zoeken
naar verdwenen hunebedden. De eerste verkenningen hebben plaatsgevonden.
Onderzoek naar de uitvoerbaarheid vindt plaats in samenwerking met de partijen die
deelnemen in het Hunebeddenbeheergroep.
d. Samenwerking met GIA/Bachur
In 2019 is begonnen met een samenwerking met Bachur, de studievereniging van het
GIA. Er heeft in 2019 een experiment plaatsgevonden naar haardkuilen (zie
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2019/12/haardkuilen-voor-verf-lijm-enmedicatie-2/). In 2021 is een nieuwe mesolitische hut gebouwd op basis van de
meest recente archeologische inzichten (zie
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2021/07/een-nieuwe-mesolithischereconstructie-bij-het-hunebedcentrum-met-een-archeologische-basis-opgravingkampen-reevediep/). Er zijn afspaken gemaakt over het plaatsen van stages van het
GIA bij het Hunebedcentrum.
2. Aansluiting bij landelijke initiatieven
a. Aansluiting bij PAN
PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands (https://portableantiquities.nl/pan/#/public). Het is een project van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Het is begonnen om archeologische objecten van metaal die liggen bij amateurs thuis
in beeld te brengen. Archeologen gingen naar amateurs toe en determineerden
hetgeen ze in huis hadden. De objecten werden gefotografeerd en gedocumenteerd
zodat de objecten niet verloren zouden gaan. Het gaat niet meer alleen om metalen
objecten maar ook om objecten van steen uit de steentijd.
Nieuw is dat archeologie vrijwilligers worden uitgenodigd om naar vaste plekken in
Nederland te gaan waarbij laagdrempeligheid het uitgangspunt is. Er wordt een
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omgeving gecreëerd waar archeologie vrijwilligers gemakkelijk heen kunnen. Daar ter
plekke zijn archeologen en vrijwilligers aanwezig om te determineren, vast te leggen
en te documenteren. De vondsten komen in een database en worden ontsloten via
een website zodat een ieder kan zien wat er zoal in Nederland buiten de musea om
aanwezig is. De website dient als een mogelijkheid voor iedereen om zijn/haar
vondsten te determineren.
In 2021 is een pilot gestart bij het Hunebedcentrum waarbij mensen op een
maandelijkse spreekuur kunnen komen en daar hun vondsten laten onderzoeken en
determineren. In 2022 zal de pilot worden uitgebreid naar andere musea in Noord
Nederland.
b. Aansluiting bij het netwerk van Archeohotspots
Archeohotspots is een netwerk van publiekslocaties waar bezoekers in aanraking
komen met archeologen en archeologie
(https://www.archeologieleeft.nl/archeohotspots/). Het is een initiatief van de
Nationale Archeologiedagen en de AWN. Activiteiten die bij een Archeohotspot
horen zijn onder andere ‘hands on’ in aanraking komen met echte artefacten, vragen
kunnen stellen aan een echte archeoloog en in aanraking komen met archeologisch
onderzoek met bijbehorende onderzoekstechnieken.
3. Fysieke initiatieven op eigen terrein van het Hunebedcentrum
a. Educatief archeologisch opgravingsveld
In de gedachte van zowel het educatieve programma van het Hunebedcentrum als in
de ontwikkeling van een Archeohotspot is de wens om op het buitenterrein een
educatief archeologisch opgravingsveld in te richten. De bedoeling is dat mensen via
een aantal technieken leren hoe een archeologische opgraving in zijn werk gaat. Dat
betekent dat het hele proces van het vinden van een artefact, tot het bewaren,
documenteren, conserveren en tentoonstellen aan bod komt. Het terrein zal een
oppervlakte krijgen van ongeveer 10 bij 20 meter met een overkapping zodat ook bij
regen gewerkt kan worden in groepjes. Bij dit opgravingsterrein hoort ook een
uitgebreid educatief programma voor scholen.
b. Lezingen, workshops en cursussen
Al vele jaren organiseert het Hunebedcentrum, vooral in de herfst/winter/vroege
voorjaar lezingen, workshops en cursussen met diverse thema’s. Dat kan gaat over
archeologie en geologie en aanverwante thema’s. De komende jaren gaan we dit
continueren en gaan we een deel van de activiteiten ‘streamen’ via YouTube
waardoor mensen het ook op afstand kunnen volgen. Het opgeslagen filmmateriaal
wordt toegankelijk gemaakt via een rubriek met als titel ‘de Oeracademie’ op
www.hunebednieuwscafe.nl
4. Aanstelling conservator prehistorie/hunebedden
Het Hunebedcentrum is een organisatie waar 9 vaste krachten (8 fte) werken
aangevuld met nog eens 170 vrijwilligers, mensen van de werkvoorzieningsschap, het
sociale team en andere constructies. Veel activiteiten zijn met deze grote groep
22

prima uit te voeren. Echter als het gaat om de ontwikkeling van het Hunebedcentrum
als kenniscentrum dan zijn er maar een paar mensen die de nodige kennis in huis
hebben. Van de vaste krachten zijn er twee archeoloog (samen 1,6 fte). Zij hebben
echter als taak om alle educatieve taken en alle activiteiten te organiseren waarmee
extra tijd voor projecten zeer beperkt is. Om alle hierboven genoemde taken uit te
kunnen voeren doen we een beroep op andere organisaties (zoals de AWN en de
DPV) en zoeken we meer gespecialiseerde vrijwilligers. Als we de komende vier jaren
naar een nog hoger niveau willen en een echt kenniscentrum willen worden dan is
het zeer wenselijk om een conservator prehistorie/hunebedden aan te stellen. We
gaan de komende jaren onderzoeken of het mogelijk is om zo’n aanstelling te
realiseren.

9. Informatiecentrum Drents Landschap
In 2021 is een convenant gesloten met stichting Het Drentse Landschap. Het
Hunebedcentrum wordt een van de bemensde informatiecentra van Het Drentse
Landschap waarbij de thema’s archeologie en het Hunzedal centraal staan. Er wordt
samengewerkt in informatieverstrekking op diverse terreinen, opleidingen van
vrijwilligers, gezamenlijke activiteiten, ontsluiting kennis en meer.

Bereik bezoekers
Marketing, als combinatie van producten, activiteiten en promotie, is noodzakelijk om
bezoekers te trekken. Niets is zo veranderlijk als aandacht krijgen van het grote publiek. Er
komen continu nieuwe communicatiemiddelen, de ene trend raast over de andere heen,
nieuws wordt steeds vluchtiger, nepnieuws is overal aanwezig en mensen moeten continu
vermaakt worden. Dit zijn zomaar wat aandachtspunten waar je als organisatie rekening
mee moet houden. Het is moeilijk om 5 jaar vooruit te kijken in deze materie. Echter een
aantal zaken kunnen we wel rekening mee houden.
Er zal een mix blijven van oude en nieuwe media. Bij oude media moet gedacht worden aan
advertenties in toeristische magazines en kranten, flyers, posters en dergelijke. Bij nieuwe
media moet gedacht worden aan een dynamische website, een e-magazine, social media en
dergelijke.
Vanuit het Hunebedcentrum is het een continue kostenafweging wat wel te doen en wat
niet. Gekozen wordt in ieder geval voor:
 Oude media
a. Brochures in drie talen
b. Flyers van evenementen
c. Posters bij grote evenementen
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d. Advertenties in diverse kranten en magazines
e. Persberichten
f. Acties met partners/ondernemers
Nieuwe media
a. Uitbreiding www.hunebedcentrum.eu
b. Uitbreiding www.hunebednieuwscafe.nl (virtueel museum en e-magazine)
c. Uitbreiding www.hunebeddeninfo.nl
d. Uitbreiding social media met vooral filmpjes (Facebook en Instagram)
e. Podcast

Met de bovengenoemde middelen willen we de snackers, ondiepe gravers en diepgravers
fysiek of virtueel bereiken om daarmee de doelstellingen van de stichting te behalen. Zoveel
mogelijk mensen in aanraking laten komen met de hunebedden en onze voorouders. Dit
uiteraard met de bedoeling om de hunebedden te beschermen voor de toekomst. In
eerdergenoemde tekst is gesproken over zeven platformen waarop de organisatie
anticipeert en alle zeven moet een groep mensen bereiken. Alle platformen hebben
uiteindelijk tot doel om de mensen fysiek in Borger te krijgen om het grootste hunebed en
het museum te bezoeken. De ene keer richten we ons direct op de potentiele bezoeker die
in de omgeving verblijft van het Hunebedcentrum, de andere keer op het onderwijs, weer
een andere keer op de lokale inwoner, weer een andere keer op de supergeinteresseerde
bezoeker die op herhalingsbezoek komt of mensen die het leuk vinden om op andere
locaties dan in Borger de monumenten of archeologisch interessante plekken te bezoeken.
Het is een complexe mix geworden waarbij alles op elkaar inhaakt en aan elkaar gelinked is.

Tenslotte
Dit plan geeft inzicht in de plannen tot 2025. Omdat er op regelmatige nieuwe kansen
voorbij komen kan het zijn dat er aanvullingen in dit toekomstplan komen. In dat geval
wordt het plan aangepast en komt een nieuwe versie beschikbaar. Het plan staat vol
ambities maar wel hele realistische. Een deel van de plannen staat al in de steigers, een deel
moet nog beginnen. Wat in ieder geval duidelijk is is dat we nog lang niet klaar zijn met het
vertellen van de verhalen rondom de hunebedbouwers. U hoort van ons!!
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