




Deze route is opgemaakt in het bol-pijl systeem met duidelijke aanwijzingen zoals straatnamen, 
plaatsnamen en wegnummers. Hier volgt een uitleg indien u nog nooit met dit systeem 
heeft gereden. U kunt de afstanden meten met de dagteller in uw Porsche. Maar een app 
downloaden op uw mobiele telefoon is ook mogelijk. Een goede app is bijvoorbeeld de ‘trip road 
pro’. Let op: gedurende de rit kunnen er kleine verschillen ontstaan in de afstanden op uw teller 
en de afstanden zoals deze vermeld staan. 

 Nr. Nummer van de situatie. Rijd de route in deze volgorde.

 Afstand  Dit is de te rijden afstand tot aan de situatie zoals aangegeven 
met het icoon.

 Totaal afstand   De totaal gereden afstand van de route. Wij adviseren u om voor navigatie 
de afstanden te gebruiken per situatie en niet het totaal als maatstaf te 
gebruiken. Indien u een keer verkeerd rijdt of b.v. gaat tanken klopt deze 
totaalafstand namelijk niet meer.

 Icoon  Situatieschets stilistisch weergegeven.

 Info  Aanvullende informatie op het icoon indien noodzakelijk.

 Straat / Plaats   De straatnamen en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk aangegeven. 
Soms ligt een weg in een buitengebied. Wij hebben zoveel mogelijk de 
straatnamen met plaatsnamen aangegeven zoals vermeld in Google Maps.

 Wegnr.  Het wegnummer indien aanwezig.

Instructies voor de bol-pijl route



▶  Bij de start zet u de dagteller/app op ‘0’.

▶  U rijdt de afstand zoals aangegeven bij ‘afstand’. 
Afstanden zijn aangegeven in kilometers.

▶  Zodra u de aangegeven afstand hebt gereden, volgt u de icoon aanwijzing op 
en rijdt de route van de bol naar de punt in aangegeven richting. Let op eventuele 
extra informatie en straat- en plaatsnamen.

▶  Zodra u van richting verandert zet u de dagteller/app weer op “0” 
en rijdt u naar de volgende situatie.

▶  De situaties tussen de afstanden zijn niet aangegeven, dat betekent dat u de 
doorgaande weg blijft volgen. Dus op tussenliggende rotondes rijdt u rechtdoor. 
Doodlopende wegen worden niet opgenomen in de route/iconen tenzij het de situatie 
duidelijker maakt. Bospaden worden aangegeven met een stippellijn.

▶  Indien er een onverwachte wegomleiding of afsluiting in de route is, kunt u via 
Google Maps of uw navigatiesysteem zoeken naar een situatie/punt welke verder op 
de route ligt. Vanaf hier kunt u de route uit het boek weer oppakken.



Eigenlijk zit het al in de naam opgesloten: Hunebeds Rond is een tour vol 
karakter. Natuurlijk draait het om de meer dan 5.000 jaar oud grafkelders maar 
ook over natuur die door invloed van ijstijden letterlijk vorm heeft gekregen. 
Bijzondere dorpjes weerspiegelen het typisch Drentse karakter. Deze tocht 
staat vooral in het teken van genieten, maar op een bepaald moment kan hij 
indringend zijn. Aan het einde krijgt u misschien wel antwoord op de vraag wat 
er nou precies met Berend Botje is gebeurd.

 
Totale lengte van de route: 135 km 
Duur (bij normale snelheid en omstandigheden): 3,5 uur

Hunebeds Round





Highlights Drenthe

Meppel 
Meppel geldt als de poort van Drenthe en daarmee is het de perfecte startplaats 
voor de Hunebeds Round. Möppelt, zoals de inwoners hun stad noemen, heeft 
onmiskenbare allure dankzij de grachten en kades en natuurlijk de prachtige Grote 
Kerk. In Meppel kan u heerlijk dwalen over pleinen en door pittoreske straten en 
steegjes. Leuk om te weten: in totaal telt Drenthe slechts drie steden. Naast Meppel 
zijn dat Assen en Coevorden.

Vanaf de parkeerplaats van Villa Kalkhoven gaan we op weg naar megalithische 
grafkamers uit het neolithicum, oftewel hunebedden. De eerste dorpen die u 
passeert zijn Havelte en Uffelte. Bij Diever (situatie 30) zien we D52, het eerste 
hunebed op deze route. D52 is een middelgroot hunebed, dat al verschillende 
restauraties heeft ondergaan. 

Hunebedden 
Hunebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. Ze dateren uit de periode 
van 3400-3200 voor Christus. Daarmee zijn ze ouder dan bijvoorbeeld Stonehenge 
en de piramides in Egypte. Hoewel hunebedden nog steeds met mysteries zijn 
omgeven, is wel bekend dat het stenen grafkelders zijn. Ze werden gemaakt door 
vroege boeren, volken die hun bestaan als jager-verzamelaar achter zich lieten en 
zich op vaste plekken vestigden. In Drenthe zijn nog 52 hunebedden te vinden en in 
Groningen twee. De aanduiding D van de exemplaren die we op de Hunebeds Round 
tegenkomen, verwijst simpelweg naar de provincie waar ze zich bevinden. Het zal 
geen verrassing zijn dat hunebedden zijn opgenomen in de Canon van Nederland.
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Nationaal Park Drents Friese Wold 
Drenthe staat bekend om zijn prachtige natuur. Een goed voorbeeld is Nationaal 
Park Drents Friese Wold. Met een oppervlakte van 6.000 hectare is dit één van 
de grootste natuurgebieden in Nederland. Bos, heide, stuifzand, vennetjes en 
graslanden bepalen hier het beeld. Door de afwisseling van landschappen leven 
bosvogels, weidevogels en moerasvogels hier dicht bij elkaar. Ook de zeldzame 
boommarter voelt zich in dit gebied thuis en u kunt hier adders tegenkomen. In dit 
prachtige Nationale Park kunnen bezoekers wandelen, fietsen en paardrijden. De 
omliggende routes zijn heerlijke stuurmanswegen.

Nationaal Park Dwingelderveld 
Het volgende natuurgebied op de route is Nationaal Park Dwingelderveld. Elke dag is 
hier een heidag. Dit is namelijk het grootste en belangrijkste natte heidegebied van 
West-Europa. De roze dopheide staat vooral op de natte plekken, terwijl de paarse 
struikheide zich meer thuis voelt in de droge gedeeltes. Liefhebbers kunnen in dit 
nationale park ook zeldzame plantensoorten als de klokjesgentiaan en beenbreek 
spotten. Op deze heide is het ook zonder bezoekers een drukte van belang: bijna alle 
Nederlandse reptielen zijn hier thuis. Ook kraanvogels, heideblauwtjes en tientallen 
soorten vlinders vliegen af en aan.

Via Spier, Wijster en Beilen komen we aan in Westerbork, dat in de Tweede 
Wereldoorlog bekend stond als ‘voorportaal van de hel’. Het was namelijk een 
doorgangskamp naar concentratiekampen als Auschwitz en Sobibor. Vandaag is het 
een indrukwekkend herinneringscentrum. Iets om bij stil te staan.
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Orvelte 
Er zijn dorpen en museumdorpen. Oerdorp Orvelte (situatie 64) hoort overtuigend 
tot die laatste categorie. In dit dorpje (één van de mooiste van Nederland volgens 
de ANWB) zijn alleen voetgangers welkom. Bezoekers genieten hier van het 
echte Drentse karakter en van bezienswaardigheden als de IJzertijdboerderij, de 
schaapskooien, een kaasmakerij, klompenmakerij, smederij en houtzagerij. Om 
het oorspronkelijke karakter te behouden, is Orvelte al in 1967 aangewezen als 
beschermd dorpsgezicht. 

Hunebed D14 
In Drenthe sluiten de natuurgebieden naadloos op elkaar aan. We zijn op weg naar 
Eext en daarbij doen we een UNESCO Global Geopark aan: de Hondsrug. De heuvels 
(ruggen) en dalen van dit park zijn gevormd door de ijstijden. In het gebied zijn dan 
ook vele geologische schatten gevonden, zoals aardewerk en gereedschap van 
steen. Een perfect bewaard gebleven veenlijk (het Meisje van Yde) heeft belangrijke 
oudheidkundige waarde. Het landschap van vandaag kenmerkt zich door bossen, 
heidevelden en beekjes. Wandelschoenen aan dus.

Inmiddels is het weer tijd voor een hunebed. D14 in Eext (situatie 77) ligt in een 
parkje en is 18 meter lang en 4,5 m breed. Daarmee behoort hij tot de grootste van 
het land. Hij is goed bewaard gebleven en vrij compleet. In het graf zelf liggen nog 
brokstukken. 

Na hunebed D14 is het nog zo’n 25 kilometer rijden. Via Anderen, Gasteren en 
Anloo komt u aan in Zuidlaren, de finishplaats van de Hunebeds Round. Dit brinkdorp 
ligt midden tussen Assen en Groningen (beide 10 minuten rijden). Zuidlaren is 
het groenste dorp van Europa. Eerlijk gezegd bent u niet de eerste die dit dorp 
bezoekt. Een zekere Berend Botje was u voor. Maar hij kwam per boot. Getuige het 
standbeeld in een fonteinbassin aan de Stationsweg heeft dat indruk gemaakt.
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Laadpunten

Wanneer u met uw Porsche Taycan de route rijdt, adviseren wij u vooraf de actuele 
laadvermogens en laadlocaties te controleren. Raadpleeg Porsche Communication 
Management (PCM) voor actuele laadlocaties.

Fastned Bovenboer 300 kW 
A32 Heerenveen richting Meppel 
7973 KT Darp 
4,4 km van de start

Allego Van der Valk Groningen 350 kW 
Borchsingel 53 
9766 PP Eelderwolde 
23 km van de finish

Fastned Witte Molen 50 kW 
A28 Groningen richting Hoogeveen 
9752 Haren 
16 km van de finish
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