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Over de besneeuwde vlakte, aan de voet 
van de heuvel, rusten de mannen even 
uit. Ze zijn met zijn negenen, variërend 
in	 leeftijd	van	16	tot	46	 jaar.	Vanmorgen	
hebben	 ze	 hun	 huizen	 verlaten	 om	 het	
werk	af	te	maken	waar	ze	de	hele	winter	
mee bezig zijn geweest, voor zover het 
weer	het	toeliet.	In	de	maanden	daarvoor	
hadden	 ze	 in	 de	 omgeving	 drie	 enorme	
stenen, ieder duizenden kilo’s wegend, 
met	vereende	krachten	uit	de	lemige	bo-
dem	gegraven.	Stuk	voor	stuk	hebben	ze	
de	 monsters	 met	 graafstokken	 en	 stuk-
ken	gewei	vrijgelegd	en	ze	toen	met	be-
hulp	van	boomstammetjes	uit	hun	kuilen	
gemanoeuvreerd.
Toen	de	bodem	in	december	bevroor	en	
er bovendien sneeuw was gevallen, was 
het	 moment	 daar	 om	 ze	 naar	 de	 plaats	
van	 bestemming	 te	 slepen.	 Op	 houten	
glijders	 waren	 de	 stenen	 voortgeduwd	
en gehefboomd, steeds enkele tientallen 
meters per dag, soms iets meer, soms 
een	stuk	minder.	Nu	lag	dan	eindelijk	de	
laatste	 steen	 naast	 de	 beide	 andere.	 In	
het	voorjaar	zou	dezelfde	groep	mannen	
ze op hun plaats slepen, op de toppen 
van	de	kleinere	stenen	die	de	afgelopen	
zomer	waren	opgericht.
Dit	is	een	vrije	weergave	die	zich	in	koude	
tijden	 heeft	 afgespeeld.	 Hoewel	 het	 op	
een gure winterdag ijzig koud kan zijn, 
zal	het	niet	meer	zo	snel	zo	koud	worden	
als	20.000	jaar	geleden.	Ook	is	sinds	die	
ijzige	 koude	 het	 landschap	 veranderd.	
20.000	 jaar	 geleden	 was	 er	 alleen	 een	
kille	woestenij	dat	ongetwijfeld	indrukwek-
kend	moet	zijn	geweest.	Geen	mens	kon	
er	overleven	en	maar	heel	weinig	dieren	
hadden	er	iets	te	zoeken.	Dit	was	de	laat-
ste ijstijd, waarin het wel ijzig koud was, 
maar	het	land	niet	bedekt	was	door	ijs.
Eén ijstijd eerder, ruim honderdduizend 
jaar daarvoor, was dat wel het geval. 

IJZIGE KOU
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En	hoe!	Het	noorden	van	Nederland	lag	bedekt	
onder een ruim honderd meter dik ijspakket, 
waarvan de gelobde, met stenen en gruis ver-
mengde	rand	zich	tussen	Zandvoort	en	Nijmegen	
uitstrekte.	Nu	eens	 trok	die	 rand	zich	ver	 terug	
naar het noorden, dan weer rukte hij zuidwaarts 
op, en dat alles met tussenpozen van vele eeu-
wen	of	 zelfs	millennia.	Het	 ijs	 voerde	van	alles	
met zich mee: zand, leem, grind, grote en kleine 
stenen, en een taai mengsel van dat alles dat 
als	keileem	bekend	staat.	Aan	deze	voorlaatste	
ijstijd hebben we het Drents plateau, de Havelt-
erberg	en	de	Hondsrug	te	danken.	
Eén ijstijd later, zo’n 120.000 tot 12.000 jaar 
geleden, werd die solide ondergrond afgedekt 
met	 zand	 dat	 door	 poolwinden	 uit	 het	 droog-
gevallen	 Noordzeebekken	 werd	 geblazen.	 Dit	
dekzand	ligt	nog	steeds	op	de	hogere	delen	van	
Drenthe.
Nu	is	dit	heel	in	het	kort	de	ontstaansgeschiede-
nis	van	de	ondergrond.	Niet	alleen	speelde	het	
hele	gebeuren	zich	af	over	een	periode	van	tien-
duizenden jaren, maar wind, water en ijs hebben 
ook talloze fijnere sporen getrokken in en over de 

Hunebed D1 bij Steenber-
gen ligt op een stuifduin 
aan de rand van de Steen-
bergeresch.
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IJZIGE KOU

bodem. Gletsjers smolten plaatselijk af, waarbij 
het smeltwater grote en kleinere dalen uitsleep, 
daarbij	 een	 deel	 van	 de	 keileem	 wegspoelend.	
De wind blies grote kuilen in de dekzanddeken, 
en ondergrondse plakken ijs lieten grote, cirkel-
vormige	 gaten	 achter	 nadat	 ze	 waren	 gesmol-
ten.
Voor	wat	de	Hondsrug	betreft	is	het	verhaal	wat	
ingewikkelder, want niemand weet eigenlijk pre-
cies	hoe	die	is	ontstaan.	Sommigen	menen	dat	
de	hoogte	afkomstig	is	van	bewegingen	van	de	
aardkorst, anderen beweren de werkingen van 
de	gletsjers.	Tenslotte	zien	de	meeste	geologen	
het als een geheel van twee ruggen, een west-
elijke waarop de dorpen Borger, Odoorn en Em-
men	liggen	en	een	oostelijke	waarop	de	dorpen	
Exloo, Valthe en Weerdinge liggen.
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Drents plateau

Meppel

Schematische weergave 
van Drenthe met het 
Drents plateau, en stuw-
wallen.
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Zo zou Nederland er 
tijdens de ijstijden er 
waarschijnlijk hebben 
uitgezien

Ongeveer	15.000	jaar	geleden	begon	het	klimaat	
van	de	laatste	ijstijd	geleidelijk	milder	te	worden.	
De	poolwoestijn	veranderde	in	toendra.	Ook	hier	
heersen nog lage temperaturen, maar er is wel 
plantaardig, dierlijk en menselijk leven mogelijk. 
Ook	 de	 toendra	 van	 Drenthe	 raakte	 groen	 en	
bevolkt.	 Die	 bevolking	 bestond	 uit	 kleine	 gro-
epen mannen, vrouwen en kinderen. Misschien 
dat toen twee of drie van zulke groepjes, elk 20 
of 30 mensen tellend, de hele bevolking van 
Noord	Nederland	vormde.	E	waren	uit	zuidelijker	
streken	meegetrokken	in	het	kielzog	van	de	kud-
des	rendieren	die	over	de	toendra	trokken.	Deze	
rendierjagers	zijn	 te	beschouwen	als	de	eerste	
bewoners van ons land, want al waren er wel 
(veel) eerder mensen geweest, zij waren op den 
duur	altijd	weer	door	het	klimaat	verdreven.	De	
rendierjagers bleven, al konden ze zich niet altijd 
overal	handhaven.
Door	 opgravingen	 weten	 we	 ongeveer	 wat	 we	
ons	 bij	 hun	 leven	 moesten	 voorstellen.	 Lange	
tochten over de toendra, steeds voor langere of 
kortere	tijd	halt	houdend	op	plekken	waarvan	ze	
al	generaties	 lang	wisten	dat	er	dierlijk	of	plan-
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Tussen	3400	en	3200	vond	op	het	Drents	plateau	een	
“cultuurversnelling”	plaats.	In	die	periode	onderging	de	
landbouw	een	plotselinge	schaalvergroting.	Had	men	
tot dan toe kleine open plekken bewerkt, nu werden er 
grotere	terreinen	ontbost	en	geschikt	gemaakt	voor	de	
aanleg	van	nieuwe	akkers.	Het	belang	van	visvangst	en	
jacht, al eeuwenlang niet meer allesoverheersend, nam 
verder	af.	Het	karakter	van	grotere	intensief	bewerkte	
akkers	bond	de	mensen	sterker	dan	vroeger	aan	hun	
grond	 en	 hun	 nederzettingen	 raakten	 verankerd.	 Het	
proces	 ging	 gepaard	 met	 een	 duidelijke	 afbakening	
van het territorium, onder andere in de vorm van met 
wallen, greppels en palissaden omgeven terreinen die 
tussen	de	nederzettingen	 in	 lagen	en	voor	 religieuze	
en	 sociale	 evenementen	 bestemd	 waren.	 Vanaf	 nu	
werd	meer	dan	ooit	het	landschap	door	menselijk	han-
delen	gevormd.	

Hunebedden	 werden	 gebouwd	 in	 de	 nabijheid	 van	
nederzettingen.	Op	deze	plekken	waar	nu	nog	steeds	
wordt	gewoond	 is	het	 landschap	 in	de	 loop	der	eeu-
wen	door	menselijk	handelen	gevormd	 tot	het	esdor-
penlandschap met essen, beekdalen en velden als te 
onderscheiden	landschapseenheden.	Dit	18e	eeuwse	
cultuurlandschap	 waarvan	 de	 uiterlijke	 kenmerken	 in	
grote	 delen	 van	 Drenthe	 nog	 duidelijk	 aanwezig	 zijn	
vormt	 het	 decor	 van	 menig	 hunebed.	 Soms	 treffen	
we	een	hunebed	aan	op	een	locatie	die	verwijst	naar	
een tijd van ver voor de hunebedden zelf, bijvoorbeeld 

VISIE
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een pingoruïne die werd gevormd in de laatste ijstijd, 
zo’n 10.000 jaar geleden. Op andere locaties is een 
duidelijk	verband	 te	 leggen	met	de	 rituele	gebruiken	
omtrent	het	begraven	van	de	doden	 in	verschillende	
tijden	en	treffen	we	hunebedden	aan	 in	de	nabijheid	
van vlakgraven, grafheuvels en/of een hedendaagse 
begraafplaats.	 Hier	 kunnen	 we	 spreken	 van	 een	 fu-
nerair	landschap.	

Er	zijn	hunebedden	die	als	toeristische	attractie	door	
vele	mensen	betast	en	beklommen	worden	 (D53	en	
54 bij Havelte), er zijn er ook die in alle rust en stilte 
ergens	 op	 de	 heide	 of	 in	 het	 bos	 liggen	 te	 wachten	
om	ontdekt	te	worden	door	een	eenzame	wandelaar	
(D7	in	het	Kniphorstbos).	Er	is	een	grootste	hunebed	
(D27	bij	het	hunebedcentrum	te	Borger)	en	er	is	een	
kleinste	hunebed	(D21	te	Bronneger).	
Op deze manier kunnen we allerlei categorieën be-
denken	waarin	hunebedden	overeenkomsten	verton-
en of juist van elkaar verschillen, belangrijk is het om 
te	beseffen	dat	ieder	hunebed	uniek	is.
	
Wat	wij	gemeen	hebben	met	de	hunebedbouwers	 is	
de	fascinatie	voor	de	immens	grote	grauwe	stenen	en	
de	mystieke	kracht	die	hunebedden	uitstralen.	Hune-
bedden	 zijn	 de	 oudste	 gebouwde	 monumenten	 van	
Nederland, het zijn de stille getuigen van de geschie-
denis van Drenthe, zij verdienen alleen al daarom ons 
respect.	 De	 hunebedden	 hebben	 sinds	 hun	 opricht-
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ing veel meegemaakt en over hun kant laten gaan, 
als	deze	stenen	konden	spreken	zouden	zij	ons	veel	
verhalen	kunnen	vertellen.	Hunebedden	hebben	veel	
gemeenschappelijk	maar	er	zijn	ook	veel	verschillen.	
Niet	 alleen	 verschillen	 in	 grootte	 en	 vorm	 maar	 ook	
verschillen	 in	 landschappelijke	 context	 maken	 ieder	
hunebed	uniek.	Laten	we	de	unieke	kwaliteit	van	ieder	
hunebed zoveel mogelijk voor zichzelf doen spreken, 
niet door het doen van nieuwe toevoegingen, maar 
juist	door	de	aandacht	te	vestigen	op	wat	er	al	 is	en	
vooral	het	overbodige	achterwege	te	laten.

VISIE
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Schematische weergave 
van Drenthe met het 
Drents plateau, en stuw-
wallen.

Schematische weergave 
van Drenthe met het 
Drents plateau, en stuw-
wallen.

Schematische weergave 
van Drenthe met het 
Drents plateau, en stuw-
wallen.
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Cultuurhistorie	en	archeologie
De	aanwezigheid	van	diverse	archeologische	relicten	
wijst	 op	 een	 vroeg	 gebruik	 van	 het	 gebied.	 Ook	het	
trechterbekervolk	zal	al	vroeg	de	kwaliteiten	van	het	
gebied	hebben	ervaren.	Op	de	hoger	gelegen	gron-
den	konden	ze	hun	granen	verbouwen	terwijl	het	vee	
kon	grazen	 in	de	 lagere	en	nattere	gronden	rond	de	
beek.	Maar	waarom	ze	juist	op	deze	plek	zijn	geves-
tigd, kunnen we nooit met zekerheid zeggen. Miss-
chien	 is	er	wel	een	doorwaadbare	plaats	 in	de	beek	
geweest	 waardoor	 ze	 ook	 het	 overliggende	 gebied	
konden	gebruiken	of	misschien	heeft	de	aanwezigheid	
van	het	veen	bij	Kampsheide	invloed	gehad	op	de	lo-
catiekeuze.	Het	veen	was	voor	de	vroege	bewoners	
in	 diverse	 opzichten	 interessant.	 Ze	 hadden	 niet	 al-
leen drinkwater en een plaats waar ze konden offeren, 
maar	ook	kwam	het	wild	drinken	bij	deze	plaatsen	wat	
het	voor	de	jagers	aanzienlijk	makkelijker	maakte.	Het	
wild	kwam	als	het	ware	naar	ze	toe.	

In	 ieder	 geval	 vinden	 we	 in	 het	 huidige	 landschap	
nog	 talloze	sporen	van	de	vroege	bewoning	van	het	
gebied.	Uit	de	archeologische	inventarisatie	blijkt	dat	
er	resten	zijn	aangetroffen	van	nederzettingen	uit	de	
Brons-	 en	 IJzertijd.	 De	 aanwezigheid	 van	 een	 celtic	
field op nog geen 500 meter van het hunebed wijst op 
een	vroeg	gebruik	als	akkerland	en	ook	de	verkave-
lingsgeschiedenis	van	het	beekdal	met	onder	andere	
19e	eeuwse	verkavelingspatronen	 is	 tot	op	vandaag	
nog	goed	 	 leesbaar	 in	het	 landschap.	Zelfs	de	oude	
wegen	 zijn	 nog	 herkenbaar.	 De	 Loonerweg	 tussen	
Balloo	 en	 Loon	 is	 hier	 een	 voorbeeld	 van.	 Ook	 de	
oude	weg	Lienstukken	ligt	nog	grotendeels	nog	op	zijn	
huidige	 plaats.	Al	 deze	 gegevens	 vertellen	 een	 ver-
haal	van	een	rijk	gebied	dat	al	vroeg	in	gebruik	was	en	
waarvan	men	altijd	de	waarde	heeft	gezien	en	geluk-
kig	nog	is	behouden.	

Landschap
Ook	 landschappelijk	 gezien	 is	 het	 hunebed	 bij	 Bal-
loo	 uniek	 gelegen.	 Het	 ligt	 op	 de	 overgang	 tussen	
een	 beekdal	 en	 de	 es.	Deze	 es	 kenmerkt	 zich	 door	
de	karakteristieke	openheid	en	grootschaligheid.	Ook	
de	bolling	van	het	land	door	het	jarenlang	opbrengen	
van	potstalmest	 is	nog	duidelijk	zichtbaar.	Het	beek-
dal	daarentegen	is	kleinschaliger.	Dit	gebied	kenmerkt	
zich	 door	 zijn	 houtwallenstructuur	 die	 haaks	 op	 het	
beekdal	geplant	is.	

IJZIGE KOU

Zo trof professor Van 
Giffen het hunebed aan 
in 1920.

De kentekenplaat is nog 
aanwezig, rechts: de 
es heeft zijn openheid 
behouden

Ligging van het hunebed 
D16 in het landschap 
en de archeologische 
vondsten die in de directe 
omgeving zijn gedaan.

D16 Balloo
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Het hunebed ligt in meerdere opzichten op de grens, 
op de grens van hoog naar laag, van droog naar nat, 
van	akkerland	naar	grasland	en	van	grootschaligheid	
naar	 kleinschaligheid.	 Dit	 levert	 diverse	 gradienten	
op	die	de	beleving	van	het	hunebed	en	zijn	omgev-
ing	 kunnen	 versterken.	 De	 rust	 bij	 dit	 hunebed	 mag	
toch	als	bijzondere	eigenschap	worden	aangemerkt.	
Dit	 wordt	 versterkt	 door	 de	 ligging	 aan	 het	 zandpad	
wat	je	het	gevoel	geeft	bijna	letterlijk	een	stapje	terug	
te	zetten	in	de	tijd.

Bereikbaarheid
D16 ligt net ten noordoosten van Assen, tussen Balloo 
en	Loon.	Vanuit	Loon	volgt	u	de	doorgaande	weg	(Bal-
looérweg	richting	Loon.	Na	passeren	van	het	Loonerd-
iep	staat	aan	uw	rechterhand	een	kleine	wegwijzer	en	
een	aanduiding	voor	de	parkeergelegenheid.	Vanuit	de	
richting	Rolde	volgt	u	de	weg	naar	Balloo.	Op	de	kruis-
ing	in	de	kern	van	Balloo	volgt	u	de	weg	richting	Loon.	
Net	na	de	eerste	weg	rechts	treft	u	een	wegwijzer	aan	
en	de	aanduiding	voor	de	parkeergelegenheid.

D16 Balloo

Bijl en pijlpunten die 
zijn aangetroffen in het 
hunebed
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Wandeling
Vanaf de Loonerweg, waar een kleine parkeergele-
genheid is, kan een wandeling worden gemaakt die 
het	zandpad	naar	het	hunebed	volgt.	Vanaf	het	hune-
bed	 	volgt	de	 route	een	dwarswal	naar	het	beekdal.	
Halverwege	het	hunebed	en	het	beekdal	is	het	oude	
akkerperceel	 (1)	 nog	 duidelijk	 herkenbaar.	 De	 route	
voert	vervolgens	naar	een	locatie	waar	aanwijzingen	
zijn	gevonden	voor	een	Trechterbekernederzetting	(2)	
en	 weer	 terug	 naar	 het	 zandpad.	 Voor	 wie	 een	 lan-
gere	wandeling	wil	maken	kan	door	Kampsheide	(3)	
wandelen	of	naar	het	Ballooérveld	 (ten	noorden	van	
de	Loonerweg).

Algemene	informatie
Aanwezige	routes	in	het	gebied:
-	 TRAP-route	Rolde	(nummer	4)
-	 Roldertoren	(ANWB	bewegwijzerde	route)
-	 Rolder	es	(ANWB	bewegwijzerde	route)
-	 Drentse	Aa	(ANWB	bewegwijzerde	route)

Horeca:
Rolde, Assen

Overnachtingen	in	de	omgeving:
Rolde, Assen, camping

VVV
Rolde
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Cultuurhistorie
Het	gebied	 is	door	diverse	archeologische	 restanten	
zeer	 waardevol.	 Er	 zijn	 grafheuvels	 uit	 het	 	 neolithi-
cum, de bronstijd en de ijzertijd, hunebedden, restan-
ten van oude nederzettingen en celtic fields aanwezig. 
Reeds	diep	in	de	prehistorie	was	er	al	bewoning	in	het	
gebied	aangezien	ze	alles	hadden	wat	nodig	was.

Maar	 wat	 voor	 deze	 twee	 hunebedden	 bij	 Havelte	
misschien nog wel unieker is, is de elementen uit de 
Tweede	 Wereldoorlog.	 In	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	
was	 de	 Havelterberg	 en	 omgeving	 een	 belangrijke	
vliegbasis.	 De	 bomkraters	 herinneren	 nog	 aan	 de	
zware	 bombardementen	 die	 zijn	 uitgevoerd.	 De	 hui-
dige	weg	 langs	de	hunebedden	 is	een	oude	weg	en	
ten	tijde	van	de	oorlog	nog	gebruikt	om	tanks	te	verp-
laatsen.	Ook	de	landingsbaan	en	een	hangar	zijn	nog	
zichtbaar.	

Tijdens	de	Tweede	Wereldoorlog	zijn	de	 twee	hune-
bedden	 zelfs	 begraven.	 De	 bezetter	 wilde	 de	 hune-
bedden	 afbreken	 omdat	 het	 te	 duidelijke	 landmarks	
zouden	zijn.	D53	werd	zelfs	ontmanteld	en	de	stenen	
werden	begraven	 in	een	7	meter	diep	gat	naast	het	
hunebed, D54 werd volledig bedolven onder het zand. 
Van	Giffen	heeft	ze	van	verdwijning	weten	te	redden	
door	de	locatie	van	de	stenen	nauwkeurig	vast	te	leg-
gen	tijdens	zijn	onderzoek	in	1918	en	later	weer	terug	
te	plaatsen.	

Om	te	kunnen	waken	voor	grote	branden	heeft	er	op	
de	Havelterberg	een	brandtoren	gestaan.	Vanaf	deze	
toren	was	over	de	heide	zelfs	zicht	op	het	ontginning-
slandschap.	Vandaag	de	dag	zijn	de	bomen	te	hoog	
geworden om dit uitzicht nog te hebben, maar de uit-
gestrekte	heide	is	nog	aanwezig.

Landschap
Uit	landschappelijk	oogpunt	is	ook	dit	gebied	uniek	te	
noemen.	De	Havelterberg	maakt	deel	uit	van	de	stuw-
wal	die	tijdens	de	voorlaatste	IJstijd	ontstaan	is.		Door	
de	ontstaansgeschiedenis	van	het	 land	duikt	er	keil-
eem	op	op	de	Havelterberg.	Deze	keileem	zorgt	voor	
een	grote	diversiteit	 in	vegetatie.	Het	 is	een	ondoor-
dringbare	laag	die	er	zelfs	bovenop	de	berg	voor	kan	
zorgen	dat	er	water	blijft	staan.	Hierdoor	ontstaat	een	
biotoop	waar	bijzondere	planten	gedijen.	
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Zo trof professor Van 
Giffen het hunebed aan 
in 1920.

De kentekenplaat is nog 
aanwezig, rechts: de 
es heeft zijn openheid 
behouden

Ligging van het hunebed 
D53 en D54 in het land-
schap en de archeolo-
gische vondsten die in de 
directe omgeving zijn 
gedaan.

D53 begraven in een kuil
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Het	is	natuurlijk	ook	niet	zonder	reden	dat	de	Havelter-
berg	is	bestemd	als	Natura	2000	gebied.	
	
Het	landschap	ligt	op	de	overgang	van	de	hoger	gele-
gen	 Havelterberg	 en	 de	 laaglandontginningen	 van	
Kallenkote	 en	 Wapserveen.	 De	 Havelterberg	 is	 een	
gebied	waar	alle	componenten	van	het	esdorpenland-
schap	gaaf	bijeen	liggen	middenin	een	open	beekdal.	
Hierdoor	ontstaan	er	contrasten	zoals	tussen	de	open-
heid	 van	 de	 heidevelden	 en	 de	 bossen.	 Het	 gebied	
is	mede	bekend	om	zijn	uitgestrekte	heidegebieden.	
Een	schaapskudde	in	de	directe	omgeving	ontbreekt	
dan	ook	niet.	

Naast	de	zichtbare	landschappelijke	kwaliteiten	zijn	er	
ook	nog	elementen	die	minder	goed	zichtbaar	zijn	of	
waar	men	liever	niet	aan	herinnerd	wil	worden.	Deze	
elementen	zijn	sporen	uit	de	Tweede	Wereld	Oorlog.	
In het gebied zijn nog bomkraters, aarden wallen waar 
de	vliegtuigen	en	het	luchtafweergeschut	achter	heeft	
opgesteld	gestaan.	Restanten	van	de	bomkraters	zijn	
nog	als	deuken	met	een	aarden	walletje	zichtbaar.

Bereikbaarheid
D53	en	54	liggen	aan	de	Van	Helomaweg	ter	hoogte	
van	het	theehuis	en	de	Johannespost	kazerne.	Vanuit	
de	richting	Havelte	volgt	u	de	Van	Helomaweg	richt-
ing	Wapserveen.	U	kunt	parkeren	bij	Vlindertuin	Papil-
liorama	of	aan	de	Van	Helomaweg	ter	hoogte	van	het	
Theehuis.	 Hier	 staat	 een	 wegwijzer	 ter	 aanduiding	
van	de	parkeerplaats.	Vanuit	de	richting	Wasperveen	

Met een arsenaal aan pijl-
punten trok het Trechter-
bekervolk over de vlakten.

Hunebedden zijn de oud-
ste gebouwde elementen 
van Nederland.
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kunt	u	eveneens	kiezen	voor	de	parkeergelegenheid	
aan	de	Van	Helomaweg	of	doorrijden	naar	vlindertuin	
Papilliorama.	Vanaf	de	vlindertuin	is	kunt	u	een	fraaie	
wandeling	door	het	gebied	maken.

Wandeling
Vanaf	de	parkeergelegenheid	aan	de	Van	Helomaweg	
is	het	een	kleine	wandeling	naar	de	beide	hunebed-
den.	Vanaf	het	hunebed	is	een	rondwandeling	in	het	
gebied	mogelijk.	Deze	wandeling	voert	langs	de	bom-
kraters, etc....

Algemene	informatie
Aanwezige	routes	in	het	gebied:
-	 TRAP-route	Havelterberg	(nummer	45)
-	 Havelterberg	(ANWB	bewegwijzerde	route)
- Wandelroute van Staatsbosbeheer, 1,5 kilo 
 meter en 2,5 kilometer

Horeca:
Theehuis, Havelte

Overnachtingen	in	de	omgeving:
Havelte, camping

VVV
Havelte


