
 

Hunebedden 

Afgelopen zondag werd in Borger bij het grootste hunebed van Drenthe 

een nieuw verbodsverbod onthuld met als tekst: “Hunebed niet beklim-

men”. Dit werd gedaan op initiatief van Het Hunebedcentrum en Stich-

ting het Drentse Landschap. Zij noemen het klimmen op hunebedden 

weinig respectvol en gevaarlijk. Volgens hen moeten wij respect hebben 

voor het erfgoed en voor de ouderdom van het monument.  

Er werd door de baas van het hunebedcentrum, vooral de nadruk gelegd 

op het gevaar. “Als een kind van een hunebed stuitert en wordt afge-

voerd met een traumahelikopter, dan maakt dat een aantal dingen dui-

delijk volgens hem. Een hunebed is géén goedgekeurd klimrek en ou-

ders en kinderen zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren van het 

klimmen. Volgens onderzoek bestaan de hunebedden in Drenthe om en 

nabij de 5000 jaar. Ik vraag mij dan ook af hoeveel keer in die tijd een 

kind van een hunebed is gestuiterd, en vervolgens met een traumaheli-

kopter naar het ziekenhuis is afgevoerd. Ik heb zelf als kind wel op een 

hunebed geklommen tijdens een schoolreisje. Later heb ik samen met 

vrouw en kinderen regelmatig het hunebed “De Papeloze Kerk” in 

Schoonoord beklommen. In de 16e eeuw werd dit hunebed als kansel 

gebruikt. Menso Alting beklom dit hunebed tijdens de geheime hagen-

preken tegen het paapse. Er is geen verslag bekend, dat hij van de kan-

sel is gedonderd. Laat staan dat er een bordje bij werd geplaatst. Als een 

kind uit een eeuwen oude eik valt, dan komt er toch ook geen klimver-

bodsbordje (mooi scrabbelwoord trouwens) bij te staan. Wat dat betreft 

kan ik mij meer vinden in de woorden van burgemeester Bouwmeester 

van Coevorden. (What’s in a name). Hij vindt speciaal beleid niet nodig. 

Ze staan er al ruim 5000 jaar en dat ging zonder beleid altijd prima! Het 

lijkt mij best verantwoord, dat nog een eeuw of wat zo te houden. Als dit 

maar met respect en zorgvuldig gebeurd. Dus heren help je meissie met 

respect een handje met het zorgvuldig beklimmen van een hunebed.          
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