
Hunebedden en 
grafheuvels

Opdracht 1
Bekijk op deze website de kaart met hunebedden in Drenthe. 

Beantwoord de volgende vragen:
a) Welk hunebed staat het dichtst in de buurt van jouw school?

b) Alle hunebedden hebben een nummer gekregen. Welk nummer heeft 
dit hunebed?

c) Sommige hunebedden hebben ook een bijnaam. Het hunebed bij 
Schoonoord heeft zo’n bijnaam. Weet jij de bijnaam van dit hunebed? 
Schrijf ook op waar deze bijnaam vandaan komt.

 Bijnaam hunebed Schoonoord:

d) Dit hunebed wordt zo genoemd omdat:

Opdracht 2
De hunebedbouwers konden niet lezen en schrijven, daarom weten we 
weinig over hoe hun dagelijks leven eruit zag. We weten niet zeker hoe zij 
de hunebedden hebben gebouwd en hoe ze de grote stenen op de goede 
plaats hebben gekregen.
a) Hoe zouden ze dat gedaan hebben denk je? 

Blijf op de website www.entoen.nu bij het venster hunebedden. Bekijk nu 
de canonclip, het filmpje van School tv over de bouw van een hunebed.
b) Hierin zie je wat de experts denken over hoe een hunebed werd ge-

bouwd. Komt dit overeen met wat jij dacht? En welke manier geef jij de 
meeste kans van slagen? 

In de klas
Wat heb je nodig?
pen en papier
digitaal schoolbord met 
internetverbinding
computers met 
internetverbinding
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https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/hunebedden


Opdracht 3
Jullie gaan een hunebed onderzoeken. Hierbij werk je in tweetallen.
Beantwoord de volgende vragen:
a) Alle hunebedden hebben een letter en een nummer.  Welke letter en 

nummer heeft dit hunebed ?

b) In opdracht 1 heb je ontdekt dat het hunebed in Schoonoord een 
bijnaam heeft. Verzin een mooie bijnaam voor het hunebed waar je nu 
voor staat.

Opdracht 4
Loop eerst langzaam een rondje om het hunebed.
a) Wat is het eerste dat je opvalt aan het hunebed?

b) Leg een hand op een steen. Hoe voelt de steen?

c) Ruik eens aan de steen. Hoe ruikt de steen?

d) Hoe ziet het landschap om het hunebed heen eruit?

e) Hoe oud zou dit hunebed ongeveer zijn? Geef een schatting.

Opdracht 5
Gebruik het meetlint om de volgende vragen te beantwoorden:
a) Hoe lang is de grootste steen die helemaal zichtbaar is? (van de draag-

stenen zit de helft of meer in de grond verstopt). 
 De grootste steen is     meter lang

b) Hoe lang is het hele hunebed? En hoe breed?

Er op uit: 
bezoek een hunebed
Wat heb je nodig?
pen en papier
meetlint
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