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HET INITIATIEF
Een aantal organisaties heeft het initiatief genomen om de betekenis en de beleving
van de Hunebedden te versterken. En daarmee ook de bescherming! De aanname is
dat het begrijpen van de hunebedden in hun cultuurhistorische context bijdraagt tot
waardering en (h)erkenning. Hiervoor is een ‘leesbaar’ en aantrekkelijk landschap een
voorwaarde. De organisaties willen hieraan richting geven door het opstellen van
plannen voor inrichting en beheer.
De organisaties zijn Drents Plateau, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Het Drents Landschap, Staatsbosbeheer, het Hunebedcentrum en
het Drents Museum. Deze partijen vormen samen de ‘Hunebedden Beheergroep’. Deze
partijen zijn vanuit verschillende rollen of posities zeer nauw betrokken bij het beheer
van de hunebedden en directe omgeving. Het gaat in dit project om 38 (clusters van)
hunebedden in de provincie Drenthe.
Het gaat bij dit initiatief om meer dan de hunebedden alleen. Een goede
landschappelijke context is een wezenlijk onderdeel. De ruimtelijke samenhang tussen
het hunebed en het (historische) landschap, maar ook de relatie met het hedendaagse
en het toekomstige landschap zijn belangrijke componenten. Het ‘leesbaar’ houden van
de oorsprong draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van vandaag.
Daarbij is het de kunst om de diversiteit in de verhalen te benutten om de grotere
geschiedenis van het Drentse landschap te vertellen. Niet elke locatie vertelt hetzelfde
verhaal, niet elke locatie biedt daartoe dezelfde kansen.
Het project ‘Hunebedden, een wereld te winnen….’ geeft richting en sturing aan de
landschappelijke inpassing en het beheer. De Hunebedden Beheergroep heeft Royal
Haskoning en Raap geselecteerd het project uit te voeren. Deze twee organisaties
voegen archeologische kennis en kennis over het landschap, ontwerp en ruimtelijke
ordening toe aan de aanwezige kennis bij de Hunebedden Beheergroep. Daarnaast is
Royal Haskoning verantwoordelijk voor het procesmanagement.
Deze startnotitie is opgesteld om de betrokken partijen en belangstellenden op de
hoogte te brengen van het initiatief, de aanpak en het vervolg. De vertegenwoordigers
van partijen in de Hunebedden Beheergroep zijn in bijlage 1 genoemd. Zij zijn voor
nadere informatie te benaderen. In dezelfde bijlage is aangegeven wie binnen Royal
Haskoning en Raap het project uitvoeren.
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EERST EEN OVERKOEPELENDE VISIE…….
Het initiatief van de Hunebedden Beheergroep komt enerzijds voort uit vragen over de
actuele ruimtelijke kwaliteit van de locaties en de bescherming van de hunebedden en
anderzijds uit de ambitie om de cultuurhistorische betekenis te versterken. De ruimtelijke
kwaliteit van de locaties varieert sterk. Dit is o.a. afhankelijk van de specifieke ligging,
(bijvoorbeeld in een akker of in stedelijk gebied), waarbij het gaat om bijvoorbeeld
bereikbaarheid, aanwezigheid van voorzieningen en effecten van andere ruimtelijke
ontwikkelingen als verstedelijking en infrastructuur. Ook de verschillen in kwetsbaarheid
zijn daarin belangrijk.
De ambitie is om de ruimtelijke kwaliteit van de locaties te versterken door deze, na het
bepalen van een overkoepelende visie, te vertalen in voorstellen voor inrichting en
beheer.
Het project richt zich dus op (sturen van) de toekomstige inrichting en beheer. Wat
draagt bij aan de duurzame betekenis en beleving van de individuele hunebedden en
landschappen? Welke beheermaatregelen behoren daarbij? Wie moet daarin wat doen?
Men kan pas sturen als men de richting kent! Daarom is het bepalen van een
overkoepelende richting of visie onderdeel van dit project. De Hunebedden Beheergroep
zal in samenspraak met anderen, en op basis van een analyse van de verschillende
locaties, een overkoepelende visie op hunebedden en hun omgeving formuleren. Deze
visie zal ondermeer uitgaan van doelstellingen van archeologische bescherming, van
cultuurtoerisme en - educatie en van landschapsbeleid.
Om tot deze visie te komen wordt langs vier lijnen gewerkt:

•
•
•
•

het in kaart brengen van de cultuurhistorische en landschappelijke context van de 38
locaties;
het in kaart brengen van aspecten van ruimtelijke ordening van deze locaties
(bescherming, ontwikkelingen, bedreigingen);
het verkennen van varianten van inrichting en beheer voor 5 onderscheiden locaties
(zie ook onder ‘pilot x 5’);
het organiseren van een werkatelier waarvoor men een aantal experts uitnodigt.

Op grond van de uitkomsten formuleert de Hunebedden Beheergroep de richting, de
overkoepelende visie op het versterken van de betekenis en beleving van hunebedden,
waar mogelijk toegesneden op de ruimtelijke implicaties.
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….DAN DE INRICHTINGSPRINCIPES……..
Op grond van de bredere, overkoepelende visie worden die aspecten uitgelicht die via
ruimtelijk ontwerp en inrichting kunnen worden verbeterd. Dit leidt tot sets
inrichtingsprincipes die op betreffende locaties toegepast kunnen worden (zie pilot x 5).
Toepassing zal leiden tot verschillende oplossingen, afhankelijk van de specifieke
situaties. Deze vormen de bouwstenen voor de uitgewerkte visies op plannen voor
inrichting en beheer voor de locaties.
De inrichtingsprincipes komen tevens voort uit de pilots. Voor 5 locaties zijn
varianten voor inrichting en beheer verkend. De uitkomsten uit deze pilots
worden in het werkatelier besproken.
De inrichtingsprincipes hebben betrekking op ruimtelijke relevante maatregelen.
Gedacht kan worden aan zichtbaarheid en zichtlijnen, bereikbaarheid, toegankelijkheid,
landschap (directe omgeving), aankleding van de plek, samenhang met andere fysieke
cultuurhistorische fenomenen uit dezelfde periode, plaats en aard van voorzieningen,
educatieve informatie en richtlijnen voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de
omgeving.
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…..TENSLOTTE DE UITGEWERKTE VISIES OP INRICHTING EN BEHEER
VAN 38 LOCATIES
In deze uitgewerkte visies worden concrete voorstellen gedaan voor inrichting en
beheer, met de keuzen en argumenten vanuit het hogere schaalniveau (samenhang,
landschap, thema’s). Deze voorstellen hebben een bepaald uitwerkingsniveau. Dit
uitwerkingniveau verschilt al naar gelang de situatie. Dit niveau is ‘waar mogelijk
concreet’, en ‘waar noodzakelijk uitnodigend’. Dit laatste komt voort uit de volgende
overwegingen:

•

•

voor bepaalde maatregelen heb je het draagvlak of de acties van derden nodig.
Brede en volledige afstemming met deze partijen en aanpassingen in de plannen, is
binnen dit project niet haalbaar. De uitgewerkte visies voor de locaties moeten
daarom uitnodigen tot de gewenste acties. De noodzakelijke vervolgstappen worden
aangegeven;
voor doorwerking van de plannen voor inrichting en beheer (bij andere partijen) is het
onwenselijk om de plannen als eindbeeld te presenteren. Deze andere partijen zijn
o.a. eigenaren van (omliggende) terreinen, gemeenten, de provincie Drenthe,
waterschappen, ondernemers (recreatie/toerisme) en landschapsbeherende
organisaties.

De uitgewerkte visies per locatie zijn gelaagd. In de eerste laag hebben ze betrekking
op maatregelen op het schaalniveau van het hunebed en directe omgeving. Globaal is
dit in een straal van 500 meter (aangepast naar concrete ruimtelijke situering). Waar
mogelijk en wenselijk worden ruimtelijke maatregelen op een hoger schaalniveau
aangegeven. Deze tweede laag, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, biedt soms
argumenten voor maatregelen in de wijdere omgeving van de hunebedden.
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HET WERKATELIER
Het werkatelier is voorzien voor medio september/oktober 2006. De Hunebedden
Beheergroep nodigt experts en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit om te
spreken over de volgende (voorlopige) vragen:

•
•

•
•
•

wat is de huidige en gewenste betekenis van de hunebedden voor Drenthe;
beoordeeld vanuit:
• archeologie/cultuurhistorie;
• cultuureducatie & toerisme;
• landschapsbehoud en -ontwikkeling.
wat zegt dat over de huidige en gewenste beleving;
wat betekent dit voor inrichting en beheer van de locaties en directe omgeving;
welke inrichtingsprincipes kunnen worden benoemd.

Tijdens het werkatelier worden de bevindingen uit de brede inventarisatie (zie Basis en
Ondergrond) en de uitkomsten van de pilots (zie Pilot x 5) gebruikt om de keuzen en
argumenten vast te stellen.
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PILOT X 5
Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden om met specifieke maatregelen de
betekenis en beleving van de hunebeddenlocaties te versterken, worden enkele locaties
nader onderzocht. Dit zijn de zogenaamde pilots. In samenspraak met de Hunebedden
Beheergroep zijn 5 locaties geselecteerd. Deze locaties representeren verschillende
landschappelijke en cultuurhistorische contexten.
Voor deze 5 locaties worden enkele schetsvarianten gemaakt. Deze varianten
verkennen de mogelijkheden om met maatregelen van inrichting en beheer de
doelstelling te bereiken: versterken van de beleving van (het verhaal van) het hunebed
en het landschap. Voor deze locaties worden de ruimtelijke - en cultuurhistorische
context en de ontwikkelingen (kansen/bedreigingen) in kaart gebracht.
Royal Haskoning organiseert een gezamenlijk bezoek aan de 5 geselecteerde locaties.
Met het kernteam van de Hunebedden Beheergroep en met een vertegenwoordiger van
de betreffende gemeente worden de belangrijkste aandachtspunten en ontwikkelingen
benoemd en in kaart gebracht. Vervolgens stelt Royal Haskoning per locatie enkele
inrichtingsvarianten op plus mogelijke beheermaatregelen. Deze varianten vormen de
bouwstenen voor de discussie in het werkatelier. Ze vormen tevens de bouwstenen voor
de inrichtingsprincipes voor de andere locaties.
Ligging

PILOT-

Context

Gemeente

Ruimtelijke

locaties

Ontwikkelingen
Ligging binnen puur
agrarisch

D16 Balloo

grond-

gebruik, trechterbeker-

Gemeente

o.a. waardevol beekdal

Aa en Hunze

dichtbij, zeer waardevolle

nederzetting

es, milieubeschermingsgebied, waterwinning

D47 Angelslo

Ligging

binnen

Gemeente

stedelijk

gebied,
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o.a. stedelijke druk,

vandalisme
Ligging

op

goed
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ontsloten
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toeristisch / recreatief

locatie,

gebruik,

o.a.

in

waardevol

Gemeente

esdorpenlandschap,

Westerveld
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parkeer-

problematiek

en
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richtlijngebied,

militair

oefenterrein
o.a. waardevol droogdal,

D7 en D8

Ligging

in

Gemeente

Boswachterij

natuurgebied, begraaf-

milieubeschermings-

Aa en Hunze

Schipborg

plaats door de tijd

gebied, deels stiltegebied

D34

Ligging nabij veentje,

Gemeente

Verbindingszone, bosjes

ruimtelijke

Borger-Odoorn

en

o.a. ruilverkaveling, ecol.
Valthe

west

ontwikke-

lingen

hinder-

strook laagvliegroute

Hunebedden, een wereld te winnen…
Definitief

houtwallen,

9R9260.A0/R002/JPOS/BO/Stee
-6-

18 juli 2006

7

BASIS & ONDERGROND
Parallel aan het voorgaande wordt gewerkt aan een inventarisatie van de noodzakelijke
gegevens en ondergronden. In de eerste plaats betreffen dat de
archeologische/cultuurhistorische gegevens. Het gaat daarbij niet om een
wetenschappelijke verdieping. Het gaat wel om het bijeen brengen van de relevante
gegevens voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de locaties. Een dergelijk
breed overzicht per locatie is tot op heden niet beschikbaar. Het samenstellen van deze
dossiers per locatie is vooral het werk van de experts van Raap.
In de tweede plaats worden per locatie gegevens verzameld over de ruimtelijke
ordening en ruimtelijke ontwikkelingen. De gegevens van ruimtelijke ordening geven het
beeld van de wijze waarop de locatie in bijvoorbeeld de bestemmingsplannen is
‘geregeld en beschermd’. Daarbij wordt gekeken naar de locatie van het hunebed en de
directe omgeving. De gegevens van ruimtelijke ontwikkeling geven het beeld van de
verwachte ontwikkelingen, waaruit eventueel kansen of bedreigingen kunnen
voortkomen. Royal Haskoning draagt zorg voor deze gegevens.
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TOT SLOT
In het project ‘Hunebedden, een wereld te winnen …..’ wordt parallel gewerkt aan een
krachtige algemene visie op de hunebedden (betekenis en beleving) en aan concrete
plannen voor inrichting en beheer. Gezien de tijdspanne kan het één niet wachten op
het ander. Het doel is om begin 2007 voor elke locatie een uitgewerkte visie op
inrichting en beheer op te leveren, voorzien van noodzakelijke vervolgstappen.
Partijen zijn zich bewust van de bijzondere plek die de hunebedden en de verhalen
hebben bij vele partijen en personen in Drenthe en ver daarbuiten. De Hunebedden
Beheergroep zal, in samenwerking met Royal Haskoning, na het werkatelier
(september/oktober 2006) een definitieve visie opstellen. Deze visie zal op dat moment
worden gepresenteerd. Op dat moment zal ook de planning van de vervolgstappen en
-producten worden gepresenteerd.
De hunebedden, in relatie tot het omringend Drentse landschap, zijn een
toekomstgerichte en krachtige visie op inrichting en beheer meer dan waard. De
uitgewerkte visies per locatie zullen dit moeten bewijzen door heldere en aansprekende
ontwerpen, met haalbare acties en maatregelen.
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