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Openingstijden
KUk voor onze actuete openingstijden op onze webs te
www hunebedcentrum.eu/openrngstrjden
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Online reserveren
www hunebedcentrum eu/t ckets
I

Toegangsprijzen
kinderen 0 t/m 3 jaar
Jeuqd 4 t/m 11 laar

vrij entree

€

6,50
É 12,50
€ 10,00
€ 10,00

Volwassenen

Groepen (vanaf l5 personen)
CJP
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vrij entree
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Hunebedcentru m
Het Hunebedcentrum is méér dan een museum.
Als bezoeker beLeefje er de prèhistorie. Op een reis
ver terug in de tijd naar de mensen die de hunebedden bouwden. Dichter bU de prehistorie dan hier in
Borger kun je niet komen.
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Het Drentse Landschap

Ontdek de omgeving
Hier vind je veel informatie over de bijzondere
omgeving. Ontdek het Hunzedal en de Hondsrug

vanuit het Hunebedcentrum. Samen met Stichting
Het Drentse Landschap bieden we tal van fietsen wandelroutes.

Expositie over de Hondsrug
ln deze expositie over ijstijden en de
prehistorie beteeí je de ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug. Het
Hondsrug U N ESCO Geopark laat je
hier kennis maken met het leven van
150.000 jaar geteden tot nu. Een
verhaaI van mammoeten, ijzertijdboeren, grafheuvels, pingo ruïnes
en meer. Je zutt de omgeving met
andere ogen gaan bekijken.
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Hunebed D27
Het grootste hunebed van Nedertand staat in Borger.
Naast het hunebed tigt hei Hunebedcentrum: het

Nedertandse museum over de hunebedden en het
volk dat ze bouwde.

Museum
ln ons museum leerje van alles overje vroege
voorouders. ln welke omstandigheden teeÍden zij?
Hoe zag het hunebed eruit vtak na de bouw?
Bekijk de prachtige collectie voorwerpen uit het
hunebed D26 en leer meer over archeologie. ln
het museum zijn ook een aantal interactieve
spetten te vinden.

Ontmoet een oermens
ln het OertUdpark reis je door de prehistorie
en wandetje door de hete geschiedenis van het

Hondsruggebied. Je komt hier heetdicht bij het teven
van onze voorouders. Je kunt zien hoe de mensen
teefden in hun huizen en boerderijen. ln de weekenden
en schootvakanties zijn er oermensen aanwezig die
verhaten vertelten en taten zien hoe er werd geteefd.

Trechterbekervolk
De mensen die de hunebedden
bouwden herken je aan hun aardewerk.
Typerend was de trechterbeker.
We noemen ze dan ook het trechterbekervotk.

