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Beste relatie,

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag 2019.
Voor ons is het maken van een jaarverslag altijd een bijzonder moment. Als we alles op een rij 
zetten, valt op hoeveel we met z’n allen doen en bereiken.
Net als in ons werk vormen in dit jaarverslag de vier programmalijnen uit het Masterplan 
2017-2027 de kern en zoomen we in op onze grote projecten.
Daarnaast is informatie over het gebied, onze organisatie, communicatie & marketing, financiën 
en ons netwerk opgenomen.

U ontvangt in de bijlage  een PDF en via deze link  kunt u het jaarverslag 2019 doorbladeren. Wij 
wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Jacob Bruintjes, voorzitter
Cathrien Posthumus, manager

Behandeld door:
Liesbeth Simon
Medewerker communicatie
Hunebedstraat 4A
9531 JV Borger
0599-725009 / 06-51 47 46 50
www.dehondsrug.nl
www.facebook.com/dehondsruggeopark

www.twitter.com/hondsruggeopark

https://indd.adobe.com/view/af9edf06-9211-459b-9c12-7b5224111df9
http://www.dehondsrug.nl/
http://www.facebook.com/dehondsruggeopark
http://www.twitter.com/hondsruggeopark
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Voorwoord 
We zijn zeer bedroefd dat op 21 juni 2019  
ons bestuurslid de heer Jan ten Sijthoff  
onverwacht is overleden. Vanaf het begin van 
de stichting De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark was Jan ten Sijthoff enthousiast  
bij het geopark betrokken, niet alleen als pen-
ningmeester in het bestuur, maar daarnaast 
als een ambassadeur door het geven van vele 
presentaties aan (internationale) groepen. 
Wij herdenken Jan ten Sijthoff met veel  
dankbaarheid. 


Samen met meer dan 300 partners en ambas-
sadeurs hebben wij ons in 2019 weer volop 
ingezet voor ons prachtige gebied. 
2019 kenmerkte zich door een grote inzet 
op de projecten Boeren op de Hondsrug,  
het Interreg-project met collega-geopark  
TERRA.vita, Hunzebos 3D en de Ambacht-
makelaar. We zijn blij met de uitbreiding 
van de formatie van Geoparkbureau met een 
medewerker Landschap en Educatie dankzij 
de inzet van extra middelen van de provin-
cie Drenthe en de Hondsruggemeenten. De 
aanbevelingen vanuit het Global Geoparks 
Network bij de evaluatie in 2017 kunnen 
daardoor worden uitgevoerd. 


De Stichting De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark bestond in 2019 vijf jaar, een goed 
moment om te evalueren en de gekozen  
organisatievorm eens tegen het licht te hou-
den. Voldoet de stichtingsvorm. Is de huidige 
opzet voldoende toekomstbestendig?  


Zijn en voelen de partijen uit het netwerk  
zich voldoende betrokken bij de activiteiten 
van het geopark en vervullen zij daar zelf  
ook een actieve rol in? Doel is immers dat  
het geopark meer en meer zal uitgroeien tot 
het geïntegreerde netwerk waarin het openbaar 
bestuur, het bedrijfsleven, musea, instellingen 
en terreinbeheerders nauw samenwerken.
We hebben afgesproken dat in 2020 een 
evaluatieonderzoek gaat plaatsvinden 
waarbij stakeholders en relaties betrokken 
worden.


Tot slot, De Hondsrug was veel in beeld in 
2019. Niet alleen tijdens het grootse spektakel 
‘Mammoet’ op het Buinerveld maar ook met 
de televisieserie ‘Op weg: Hunebed Highway’ 
van MAX. 
En door de geweldige inzet van onze vrijwilli-
gers, ambassadeurs en partners in ons prach-
tige Hondsruggebied.


Jacob Bruintjes
Voorzitter bestuur stichting De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark
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Inleiding1
In 2019 was ons Masterplan uiteraard weer de 
basis voor onze activiteiten en ontwikkelingen. 
In dit jaarverslag leest u wat we in 2019 alle-
maal bedachten, deden en bereikten. 
Net als in ons werk vormen in dit jaarverslag 
de vier programmalijnen uit het Masterplan de 
kern en zoomen we in op onze grote projecten. 


Daar ‘omheen’ vindt u informatie over het 
gebied, onze organisatie, communicatie & 
marketing, financiën en ons netwerk. 
Voor ons is het maken van een jaarverslag 
altijd een bijzonder moment. Als we alles op 
een rij zetten, valt op hoeveel we met z’n allen 
doen en bereiken. Daar zijn we blij mee en 
trots op. 
We wensen u veel leesplezier!


De vier programmalijnen uit ons Masterplan 2017 - 2027 


1. Beleven – versterken van de zicht-
baarheid en beleefbaarheid van het 
Hondsruggebied en de kernwaarden die 
zijn identiteit uniek maken. 


2. Bewust maken – bevorderen van 
educatie en kennisdeling omtrent de 
kernwaarden en het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek. 


3. Benutten – de economische ont- 
wikkeling van het gebied mogelijk 
maken door gebiedsmarketing en 
productontwikkeling op basis van de 
kernwaarden.


4. Beschermen – de kernwaarden van 
het Hondsruggebied beschermen door 
beleid, beheer en monitoring.
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De kracht van het Hondsruggebied
Het Hondsruggebied kreeg van UNESCO in 
2015 de status van Global Geopark. UNESCO 
gaf ons gebied die status vanwege drie kern-
waarden: de door ijs gevormde ruggen en 
dalen, de schatten van onze voorouders en het 
door mensenhanden gemaakte cultuurland-
schap. Als u door het gebied wandelt of fietst, 
komt u het allemaal tegen. 85 hotspots ver-
tellen het verhaal van onze rijke geschiedenis. 
Het zijn verhalen van kaarsrecht naast elkaar 
lopende ruggen die 150.000 jaar geleden 
ontstonden door een gigantische ijsrivier, van 
beekdalen van de Hunze en de Drentsche Aa, 
van hunebedden, grafheuvels en andere pre-
historische schatten, van karrensporen uit de 
middeleeuwen, van de esdorpen en veenko-
loniale nederzettingen en hun soms illustere 
bewoners. Samen zijn ze de kracht van het 
Hondsruggebied. 


2019: Aanbevelingen UNESCO 


Wereldwijd zijn er bijna 150 gebieden met 
deze status, wij zijn het enige in Nederland. 
UNESCO hanteert strenge criteria, niet alleen 
om de status Global Geopark te krijgen, maar 
ook om die te behouden.
 
Met de aanbevelingen die wij kregen bij het 
verlengen van de geoparkstatus hebben we 
door de benoeming van een medewerker 
Landschap en Educatie een start kunnen 
maken.
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Gebied en projecten in cijfers 3
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85 hotspots 21 musea en informatiecentra 2 steden


110 ambassadeurs 225 partners 48 hunebedden


honderden pingoruïnes 70 kilometer lang 20 kilometer breed 
(gemiddeld)


2 provincies 240.000 inwoners 6 gemeenten


2 reuzen 4 ruggen 4 beekdalen


1 Hunebed Highway (N34) 13 geoparkgidsen talloze middeleeuwse 
karrensporen


1 promotieteam 9 expeditiepoorten 45 esdorpen







Investering
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Hunzebos 3D
Totale kosten € 124.080


Ambachtmakelaar
Totale kosten € 234.970


Boeren op de Hondsrug
Totale kosten € 676.500


Interreg-project Geopark 
coöperatie met TERRA.vita 


Totale kosten € 1.651.754


Streekeigen Ondernemen
Totale kosten € 225.000


Totale kosten € 2.912.304











beleven
Op diverse manieren werken we aan het verbeteren van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de 
drie kernwaarden. Een voorbeeld van een programma dat in dit jaar doorloopt, is het Pingo- 
programma, dat we samen met terrein beherende organisaties uitvoeren. Verder leest u in dit jaar-
verslag diverse voorbeelden van projecten die de beleefbaarheid van onze kernwaarden versterken. 


Hunzebos-Leewal 3D
Met het project Hunzebos-Leewal 3D maken 
we het rijke ijstijdenlandschap rondom Exloo 
zichtbaar en beleefbaar. In de uitvoering van 
dit project hebben we in 2019 veel energie 
gestoken, in nauwe samenwerking met Staats-
bosbeheer. De twee beleefroutes voor kinderen 
en volwassenen zijn gerealiseerd. We hebben 
de app met animaties, augmented reality en 
spelelementen ontwikkeld. Een groep basis-
schoolleerlingen uit Valthe heeft meegedacht 
over de route en speelplekken en -toestellen. 
En we hebben diverse informatie-uitingen 
ontwikkeld, zoals het startbord en een fysieke 
tijdlijn. Familyresort PUUR Exloo heeft zich 
aan het project verbonden als startpunt en 
medefinancier. In september is dit project met 
de officiële ‘lancering’ van de routes feestelijk 
afgerond. In het Weekend van de Wetenschap 
en in de Oercampagne van Marketing Drenthe 
is Hunzebos 3D flink gepromoot. 


Interreg-project UNESCO Geopark Coöperatie
Eind 2018 hebben we de Interreg-subsidie 
voor dit samenwerkingsproject met buurpark 
TERRA.vita binnengehaald. Eind januari 
trapten we de samenwerking officieel af. Dat 
deden we op de Hunenweg: het pad dat we 
met het Hondsrugpad gaan samenvoegen tot 
één wandelroute, die onze parken met elkaar 
verbindt en waar we een ‘Leading Quality Trail 
- Best of Europe’ van willen maken.
De subsidie van 1,1 miljoen euro gaan we 
vooral inzetten voor innovatieve middelen 
zoals een app en 3D-films, waarmee je de 
kracht van het gebied beter kunt beleven.


Het afgelopen jaar hebben we diverse activitei-
ten uitgezet en voorbereid. Onder meer deden 
we de Europese aanbesteding voor de gebieds-
film die we ook gaan ontwikkelen binnen dit 
project. Verder zijn we gestart met een analyse 
van verbeterpunten in de bestaande wandel-
route, ter voorbereiding op het samenstellen 
van de definitieve route.


Geoparkweek 27 mei t/ m 10 juni 2019 
Met 16 activiteiten hadden we dit jaar weer 
een bomvol programma voor de Geoparkweek. 
We organiseerden die samen met diverse part-
ners, zoals Staatsbosbeheer, Hortus botanicus 
Haren, Van Gogh Huis, Hunebedcentrum, 
Stedelijk Museum Coevorden en het Drentse 
Veenland. Onderdeel van het programma was 
een lezing van archeoloog Evert van Ginkel. 
En de leerlingen van groep 7 en 8 van cbs De 
Borgh uit Borger deden mee aan de les ‘Boren 
naar de ijstijden’.
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Bezoekende groepen
In januari kwam een groep studenten Aard-
rijkskunde van de RUG op bezoek. De studen-
ten gaan lesmateriaal over ons gebied ontwik-
kelen voor 2e en 3e klassen in het voortgezet 
onderwijs. Daarbij is het de bedoeling dat de 
scholieren zelf onderzoek gaan doen en zo in 
aanraking komen met de ijstijden, het esdor-
penlandschap en het veengebied. 


In juni ontmoetten we twee geoparken die 
kandidaat zijn voor de status UNESCO Global 
Geopark: het Nederlands-Belgische geopark 
Schelde Delta en het Deense geopark Vestjyl-
land. Bij het eerste park gingen wij op bezoek, 
medewerkers van het tweede kwamen bij ons.


In mei namen we raads- en statenleden van 
de Hondsruggemeenten en provincies mee 
op excursie. We brachten onder meer een 
bezoek aan de toekomstige poort Boeren op 
de Hondsrug in De Nabershof in Emmen en 
het Van Gogh Huis in Veenoord. Ook werden 
we gastvrij ontvangen door een melkveebedrijf  
dat meewerkt in de fietsroute ‘Toer langs de 
boer’ van onze expeditie Boeren.


In september hebben we het geopark gepre-
senteerd tijdens een toeristisch rondje met 
gemeenteraadsleden van de gemeente Aa en 
Hunze.


In november ontvingen we een groep  
Indonesische studenten die zeer geïnteres-
seerd waren in onze aanpak. Naast een  
presentatie zijn we met hen op stap geweest 
naar het Hunzebos, Oud Aalden, het Van 
Gogh Huis en de kerk van Zweeloo.


Inventariseer de beleefbaarheid van het 
hoogteverschil
We hadden al een inventarisatie van de 
plekken waar het natuurlijke hoogteverschil 
tussen de ruggen en de beekdalen het grootst 
is. In de eerste helft van 2019 hebben twee 
studenten van Van Hall Larenstein voor ons 
en met onze begeleiding een vervolgonderzoek 
gedaan naar aanwezige hoogteverschillen in 
het gebied. Op basis van beide onderzoeken 
willen we in kaart brengen waar er kansen 
liggen om de zichtbaarheid en beleefbaarheid 
te kunnen versterken. 
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Doorontwikkelen Hunebed Highway N34
De N34 is omgedoopt tot Hunebed Highway. 
Het voornemen van Provinciale Staten is om 
deze weg in de komende jaren deels te ver-
dubbelen. Het besluit om te verdubbelen 
is een politieke keuze. Wij hebben in het 
Masterplan uitgesproken dat wij graag wil-
len dat de N34/Hunebed Highway wordt 
doorontwikkeld tot belevingsroute. Met de 
provincie Drenthe zijn we in overleg over 
de landschapsvisie in dit kader. We hebben 
deelgenomen aan bijeenkomsten van de 
klankbordgroep voor de verdubbeling van de 
N34 en daarin onder andere onze wensen met 
betrekking tot versterking van het landschap 
en een versterking van de gebiedsidentiteit 
rond de weg ingebracht.


We werken samen met de provincie Drenthe 
in het provinciaal informatiepunt Hunebed 
Highway N34 in Dalen en hebben daar de 
informatievoorziening over het geopark ver-
zorgd. Ook denken we mee in de gezamenlijke 
landingspagina Hunebed Highway N34, waar 
naast de informatie over de partiële verdub-
beling, ook informatie over ons geopark, 
de Hunebed Highway Business Club en het 
Hunebedcentrum te vinden is. 


Wij zijn lid van de Hunebed Highway Busi-
ness Club. Deze businessclub heeft in april 
2019 een bedrag van € 1.500,- aan het 
geopark gedoneerd. Deze bijdrage heeft het 
mogelijk gemaakt de digitale gebiedskaart van 
het Hondsruggebied verder te ontwikkelen.


De kaart laat zien wat er in het Hondsrugge-
bied te beleven is zodra men afslaat van de 
Hunebed Highway: musea, infocentra, hot-
spots, routes, arrangementen etc. staan hierop 
vermeld. Ook zijn R&T ondernemers in het 
gebied op de kaart zichtbaar. Met het plaatsen 
van een link kan iedere partner de gebieds-
kaart op zijn eigen website onder de aandacht 
van gasten en bezoekers brengen. 


Samen met het Nationaal Park Drentsche 
Aa bekijken we hoe we de landschaps- en 
gebiedsbebording kunnen verbeteren. Hier-
over zijn we in gesprek. We onderzoeken waar 
we gezamenlijk kunnen optrekken.


Nederzettingsassen in het Hunzedal: aftasten
Veel van de esdorpen op de Hondsrug kennen 
aan de oostkant, in het Hunzedal, gelijkna-
mige nederzettingen die ontstonden tijdens 
verschillende fases van veenontginning  
bijvoorbeeld Drouwen, Drouwenerveen, 
Drouwenermond. We zijn in 2018 begonnen 
met het optekenen van het ‘verhaal’ van deze 
gelijknamige nederzettingen. In 2019 gaven 
we de beleefbaarheid hiervan een impuls, via 
de uitwerking van de verhaallijn Boeren. 


In 2020 geven we een vervolg aan het onder-
zoek naar de nederzettingsassen, waar een 
student in 2019 mee is gestart. De weten-
schappelijke commissie van het geopark bege-
leidt dit.
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‘Wij geven graag ervarings-
gericht onderwijs en deze 
activiteiten passen daar heel 
goed in.’ Schoolleider Henriët 
Kamies en leerkracht Gerda 
Assen van obs De Linderakkers 
in Valthe vertellen over het 
Sabeltandtijgerspoor en over de 
ijstijdenlessen van De Honds-
rug UNESCO Global Geopark. 
In beide gevallen deden hun 
leerlingen van groep 7/8 daar 
in 2019 aan mee. 


‘Dit vergeten ze nooit meer’
Op vrijdag 1 februari gaven 
de leerlingen advies over de 
route en activiteiten voor het 
Sabeltandtijgerspoor, dat op 
dat moment voor kinderen 
werd ontwikkeld in het project 
Hunzebos 3D. In de ochtend 
kregen ze les over de ijstijden 
en het ontstaan van het gebied, 
’s middags gingen ze het bos 
in om de route te verkennen 
en geschikte plekken te zoeken 
voor activiteiten en speeltoe-
stellen. Henriët en Gerda zijn 
enthousiast: ‘Erg leuk dat dat 
pad is bedacht en dat de kinde-
ren uit Valthe daar zelf invulling 
aan mochten geven. Vanuit de 
school vinden we dit waardevol 
omdat het de theorie in onze 
basisvakken natuuronderwijs, 
geschiedenis en aardrijkskunde 
raakt. Dat maak je rijker door 
het aan de praktijk te koppelen. 
Dit is iets dat de kinderen nooit 
meer vergeten.’


‘Maak de kabelbaan maar een 
beetje steil!’
De kinderen vonden de route 
toen al heel cool. Ze vertelden 


dat ze vooral wilden klimmen 
en klauteren en hun favoriet 
was de kabelbaan. ‘Die moet 
een beetje steil zijn, dan heb 
je meer lol’, was het advies. Ze 
waren duidelijk op zoek naar 
uitdaging in bewegen. ‘Ze 
voelden zich heel erg vereerd 
dat ze mochten meedenken’, 
vertelt Gerda. ‘Dat ze over 25 
jaar tegen hun eigen kinderen 
kunnen zeggen dat zij hieraan 
hebben meegeholpen, vonden 
ze heel bijzonder.’ 
Bij de opening waren de groe-
pen 7 en 8 ook van de partij. 
‘Vooral over de app en het 
toestel ‘Sluiptechniek’ waren ze 
enthousiast.’


IJstijdenles: verhalen die het 
voorstellingsvermogen te boven 
gaan
Later in het jaar deden de 
leerlingen mee aan de ijstij-
denles, die het geopark aan-
biedt aan het scholennetwerk 
Borger-Odoorn. Ook die is 
goed ontvangen. ‘Ze gaan het 
voorstellingsvermogen soms 
te boven, de verhalen over hoe 
het hier was in de ijstijden. De 
kinderen krijgen theorie en ook 
in deze lessen brengen ze dat 
daarna in praktijk. Dat is heel 
goed. Sommige leerlingen vin-
den het ‘saaaaaai’, andere doen 
heel betrokken en actief mee. 
Dat zijn vooral de kinderen die 
interesse hebben in natuur, 
geschiedenis en wereldoriën-
tatie. Als school vinden we 
het belangrijk dat de kinderen 
algemene kennis krijgen over 
hoe het hier vroeger was. Je 
leert veel van de geschiedenis, 


bijvoorbeeld over 
oorlogen maar ook 
over het water dat stijgt. 
Dat is in het verleden gebeurd 
en in de toekomst gaat dat ook 
weer gebeuren.’


Meer verhalen en verdieping 
door samenwerking met  het 
geopark
‘We vinden het waardevol om 
mee te doen aan dit soort acti-
viteiten van het geopark. Daar 
zit veel specifieke kennis, zij 
kunnen veel meer vertellen en 
zo krijg je meer verdieping. Dat 
is mooi en leerzaam voor onze 
leerlingen.’ 


door Agnes Nanninga


Onvergetelijke ervaring en  
waardevolle verdieping
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Bewust maken
Gastlessenreeks IVN / De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark
Het versterken van ons educatieve aanbod 
is in de eerste helft van 2019 opgestart door 
samen met het IVN een nieuw lespakket te 
ontwikkelen voor de bovenbouw van de basis-
scholen. Nadat per 1 juli de projectmedewer-
ker Landschap en Educatie van een parttime 
naar een fulltime functie ging, is ook de uit-
voering in een stroomversnelling gekomen.
De les wordt vanaf oktober wekelijks aan 
scholen in het scholennetwerk van de 
gemeente Borger-Odoorn gegeven door onze 
projectmedewerker Landschap en Educatie. 
De lessen starten met een korte presentatie 
over wat ons gebied zo uniek maakt. Daarna 
gaan de kinderen zelf onderzoek doen. In de 
klas gaan ze aan de slag met allerlei proefjes. 
Door middel van een aantal experimenten 
komen zij achter de kracht van het ijs, water 
en de wind. Ook kijken zij met een VR-bril 
naar het landschap van 10.000 jaar geleden. 
En net als onze hunebedbouwers bouwen zij 
een hunebed en maken zij een trechterbeker 
van klei. 


Kortom, een uitdagende workshop waarbij 
ze ondervinden hoe het landschap van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark in de loop 
der jaren is gevormd en gebruikt. Deze lessen-
reeks wordt vanaf aankomend schooljaar ook 
in de andere Hondsruggemeenten aangebo-
den, te beginnen in de gemeenten Groningen 
en Emmen. Uiteindelijk aan alle scholennet-
werken in alle Hondsruggemeenten.


Educatief programma met NAM en IVN 
Samen met de NAM en het IVN is een paar 
jaar geleden een educatief aanbod ontwik-
keld dat voorziet in geologisch onderwijs op 
Drentse basisscholen. De grondlagen in onze 
ondergrond, hun ontstaan en het hedendaagse 
gebruik staan hierin centraal. Het project 
wordt ook in 2019 binnen het gemeentelijke 
NME-scholennetwerk uitgevoerd. Elk school-
jaar biedt IVN het project aan in twee gemeen-
ten. Het project loopt door tot en met 2021. 


‘Onderzoeksles IJstijden’
Voor scholen die het gebied bezoeken of 
scholen uit de regio bieden we de Onderzoeks-
les IJstijden aan. Leerlingen uit de boven-
bouw van het basisonderwijs nemen zelf de 
grondboor ter hand en doen professioneel 
onderzoek naar de materialen die ijs, water 
en poolwinden hier in de afgelopen miljoen 
jaren hebben achtergelaten. Bij het geven en 
begeleiden van de onderzoeksles betrekken 
we ook de Geoparkgidsen. Deze les hebben we 
in 2020 drie maal gegeven. Onder het motto 
‘samen sta je sterk’, gaan we deze onderzoeks-
les in samenwerking met het Hunebedcen-
trum aanbieden.


Overleg met en tussen de poorten, lanceren 
kennispoorten-concept
We hebben structureel overleg met de poorten 
van Het Hondsrug UNESCO Global Geopark. 
Doel is om de ontwikkelingen en activiteiten 
af te stemmen en ervaringen te delen. Daar-
naast bespreken we de drie kernwaarden en 
vertaling daarvan naar de poorten. We zijn 
in gesprek met de bestaande poorten over de 
educatieve activiteiten en zetten stappen in de 
ontwikkeling van een aantal poorten tot ken-
nispoorten. Onder meer hebben we met het 
Hunebedcentrum afgesproken meer samen te 
werken in het aanbieden van activiteiten.  
De frequentie van het poorten-overleg kan 
minder hoog zijn. Wij zullen in de toekomst 
vaker bilateraal contact hebben.
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Ontwikkeling en opening nieuwe 
expositiegang in Hunebedcentrum
In april openden we onze nieuwe expositie-
gang in het Hunebedcentrum met een feeste-
lijke bijeenkomst. Het Hunebedcentrum is de 
belangrijkste expeditiepoort van De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark en de vernieuwde 
expositiegang is voor bezoekers een mooi 
beginpunt van een bezoek aan het gebied.  
De gang is opgebouwd uit een aantal onder-
delen. Er draait een nieuwe film, ons prach-
tige gebied is weergegeven op een bijzondere 
plattegrond en een maquette toont de hoogte-
verschillen die we hier hebben. Verder kun je 
letterlijk een kijkje nemen in andere UNESCO 
Global Geoparken. Deze vernieuwde exposi-
tiegang geeft de bezoeker een goed beeld van 
wat een geopark eigenlijk is, welk gebied bij 
ons geopark hoort en waarom het de UNES-
CO-status heeft.


Bewust maken: wat we verder deden in 
2019


Gidsactiviteiten
We blijven aanjager van het periodieke gid-
senoverleg en onderzoeken of het mogelijk is 
om de gidsenactiviteiten in gezamenlijkheid te 
coördineren en te komen tot één gidsencollec-
tief, samen met Staatsbosbeheer, Het Gronin-
ger Landschap, Het Drentse Landschap en het 
Nationaal Park Drentsche Aa. 
Gidsen van De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark, NP Drentsche Aa, Het Drentse 
Landschap, Het Groninger Landschap en 
Staatsbosbeheer vertellen het verhaal van het 
geopark tijdens hun excursies. 
Om dit makkelijker en leuker te maken gaan 
we een Geotooltas voor gidsen ontwikkelen, 
waarin benodigde materialen te vinden zijn 
die het verhaal van het Hondsruggebied dui-
delijk verbeelden. Denk hierbij aan geplasti-
ficeerde kaarten, voorbeeldattributen uit de 
prehistorie, kleine proefjes-experimenten en 
gebruik van VR-brillen.


Er zijn dit jaar meer dan 70 excursies in het 
Hondsruggebied georganiseerd door gidsen 
van De Hondsrug UNESCO Global Geopark, 
NP Drentsche Aa, Het Drentse Landschap, 
Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer.


Presentaties
Voor allerhande verenigingen en andere groe-
pen verzorgen wij presentaties over De Honds-
rug UNESCO Global Geopark. In 2019 hebben 
we voor diverse groepen ruim 30 presentaties 
gegeven. Op verzoek hebben we presentaties 
gecombineerd met een excursie onder leiding 
van een van onze gidsen. 


Wetenschappelijk onderzoek bijhouden
Onze wetenschappelijke commissie stimuleert 
het wetenschappelijk onderzoek in het gebied 
en ziet toe op de wetenschappelijke invulling 
van het geopark. De commissie is dit jaar drie 
keer bij elkaar geweest. De commissie heeft 
onder andere geadviseerd over het Hondsrug-
boek en de exposite Boeren op de Hondsrug. 
Daarnaast werden nieuwe onderzoeken in 
het Hondsruggebied besproken en worden er 
updates gegeven over andere lopende onder-
zoeken.


Digitaal platform voor educatief materiaal
Op onze website is een divers aanbod van 
educatief materiaal te vinden – van lespak-
ketten, films en lesbrieven tot het aanbod op 
locatie. Wij vinden dat de kwaliteit van het 
materiaal omhoog kan. 
Ook het aanbod van de poorten is via onze 
website te vinden. 
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‘De oude kas was technisch 
verouderd en die moesten we 
afbreken. Dat bood kansen: 
we konden een nieuwe tuin 
inrichten. Omdat de Hortus op 
een uitloper van de Hondsrug 
ligt, kozen we voor een Honds-
rugtuin.’ Jan Poutsma, bestuur-
der van de Hortus botanicus 
Groningen in Haren, vertelt 
erover met een brede glimlach. 
Hij is trots op deze nieuwe 
tuin, die is ontworpen door Jan 
Maas van BOOM Landscape. 
Basis voor het ontwerp was 
het Hondsruglandschap van 
vroeger. Je loopt er letterlijk 
de geschiedenis in. Planten 
die hier vroeger ook stonden, 
waaien vandaag in een andere 
uitloper: die van storm Dennis. 
Het aangelegde stroompje 
kreeg de naam ‘Harense Aa’. 
Het pad erlangs gunt je her en 
der een blik in de diepte en een 
brug met de naam De Rimpe-
ling geeft prachtige doorkijkjes. 
Borden en vitrines staan vol 
informatie maar het meest leer 
je toch van wat Jan ‘de door-
gang’ noemt, een uitsnede van 
de bodem, waar je doorheen 
loopt en waarin je de opbouw 


van de grond ziet: keileem, 
lagen dekzand en (natuurlijk) 
stenen op verschillende dieptes. 


Samen belangstelling creëren 
Bij het maken van de tuin heeft 
de Hortus nauw samengewerkt 
met De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark. ‘Daar hebben 
ze zoveel informatie, en die 
hadden wij nodig, zonder hen 
hadden we de Hondsrugtuin 
niet goed kunnen opbouwen’, 
vertelt Jan.
Van het een kwam het ander. 
‘We wilden de informatie 
over de Hondsrug uitbreiden. 
Daarom doen we nu mee aan 
het Interreg-project. Daarin 
vertellen we samen het verhaal 
van ‘ons’ geopark en andere 
geoparken, zoals het Duitse 
TERRA.vita dat ook meedoet in 
dit project. In 2019 hebben we 
de tuin, doorgang, informatie-
borden en vitrines gerealiseerd. 
Dit jaar (2020) maken we 
een film over de ecologische 
opbouw van de Hondsrug en 
krijgen we een VR-scherm met 
informatie over alle UNESCO 
Global Geoparken en met beel-
den van de ijstijd: hoe zag het 


er toen uit hier, wat liep hier 
en hoe ontwikkelde zich dat? 
Samen creëren we zo belang-
stelling voor de Hortus én de 
geoparken.’ 


Een educatief relict van de ijstijd
In ons verhaal gaat het vooral 
over de botanische waarde van 
het gebied: op deze specifieke 
bodem groeit de ene plant wel 
en de andere niet. Daarin zijn 
de kenmerken zoals die zijn 
ontstaan in de ijstijd essentieel. 
Je loopt over een relict van de 
ijstijd hier. Dat ervaar je nu als 
je door de tuin loopt. 
Het geheel past prima in de 
visie van het Hortusbestuur. 
‘De Hortus heeft nu een breder 
karakter, er is meer aansluiting 
op de regio (het Hondsrugge-
bied), de tuin is aantrekkelijker 
geworden, er is meer te zien en 
ons verhaal is maatschappelijk 
relevanter.’ Educatief is dat 
interessant. Regelmatig komen 
er groepen van basisscholen, 
en met de middelbare school 
aan de overkant van de weg 
heeft de Hortus een ‘contract’: 
zij mogen altijd binnenlopen. 
‘De leerlingen komen hier 
graag’, zegt Jan. ‘En nu pik-
ken ze ook informatie over de 
Hondsrug mee.’ 


door Agnes Nanninga


Een doorgang naar  
de ijstijd


Jan Poutsma
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Benutten
Verhaallijn ‘Boeren op de Hondsrug’ volop in 
ontwikkeling
De uitvoering van dit project is in 2017 gestart 
en we ronden deze begin 2020 af. Met deze 
verhaallijn vullen we de derde kernwaarde van 
het gebied in: het cultuurlandschap van het 
Hondsruggebied met de esdorpen, dat veelal 
door agrarisch grondgebruik tot stand is geko-
men. 


Logo 2


Hierin krijgt De Nabershof in Emmen een 
centrale functie. In het afgelopen jaar hebben 
we intensief gewerkt aan de voorbereidingen 
voor de verbouwing van De Nabershof en de 
realisatie van de expositie daar. Ook hebben 
we de eerste fietsroute ontwikkeld, met als 
bijzonder onderdeel twee picknicktafels met 
informatieve en speelse placemats. Deze staan 
bij twee melkveebedrijven, die de fietsers ook 
kunnen bezoeken. 


In dit project werken we nauw samen met het 
Volk van Grada (eigenaar van De Nabershof) 
en de twee melkveebedrijven. 
Op 30 maart 2020 wordt de Expeditiepoort 
Boeren op de Hondsrug in De Nabershof  
geopend. 


Ambachtmakelaar op stoom
De ambachten die we in ons gebied heb-
ben, horen bij ons erfgoed. We willen niet 
dat ze uitsterven, sterker nog, we willen dat 
de ambachtslieden er een bestaan en toe-
komst mee kunnen opbouwen. Daarom is 
in Zuidoost-Drenthe sinds oktober 2018 de 
ambachtmakelaar actief. Met zijn inzet willen 
we ambachten/vakkennis behouden en de 
afzetmarkt van ambachtslieden vergroten. In 
2019 zijn er achttien bijeenkomsten geweest 
en hebben er tientallen gesprekken plaatsge-
vonden.
Er is veel enthousiasme bij de ambachts- 
lieden en de bijeenkomsten hebben een mooie 
oogst: kansen, mogelijkheden en ook inzicht 
in obstakels. De ambachtslieden hebben 


6
De economische 


ontwikkeling van 
het gebied moge-


lijk maken door 
gebiedsmarke-


ting en product-
ontwikkeling 


op basis van de 
kernwaarden.
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behoefte aan gezamenlijke pr, kennisdeling en 
een plek in de regio om producten te verko-
pen. In het voorjaar van 2020 krijgt het project 
Ambachtmakelaar een prominente plaats in 
Hunebedcity in Borger, ook worden er produc-
ten van onze ambachtslieden verkocht. 


R&T-beurs
Op 7 februari vond de jaarlijkse Recreatie & 
Toerisme Beurs plaats. Wij organiseerden deze 
samen met Hondsrug Drenthe. Alle onderne-
mers uit ons gebied kregen een uitnodiging. 
Tijdens de 10e editie konden ondernemers uit 
deze branche elkaar ontmoeten en zich laten 
informeren over actuele ontwikkelingen, met 
een gevarieerd programma. 
Uiteraard werd ook de Kei van de Hondsrug 
uitgereikt, de prijs voor de ondernemer met 
het meest opvallende, creatieve en innovatieve 
product. De winnaar was dit jaar EKOtours.


Toeristische producten in ontwikkeling
Een aantal toeristische producten is in ontwik-
keling, onder meer de langeafstandwandelroute 
‘het Hondsrugpad/Hunenweg’, waarover u in 
het hoofdstuk Beleven al heeft kunnen lezen. 


Hondsrugboek 
In samenwerking met Het Drentse Landschap 
en het Hunebedcentrum gaan we een publieks-
boek over De Hondsrug uitgeven. Aan het boek 
wordt voortvarend gewerkt, het zal in oktober 
2020 gepresenteerd worden.


Fotoboek over De Hondsrug
We zijn in gesprek met Uitgeverij Koninklijke 
Van Gorcum, fotograaf Karin Broekhuijsen, 
vormgever Arjen Snijder en tekstschrijver  
Bertus Boivin over het maken van een drietalig 
fotoboek over de Hondsrug. 


Geoparksafari’s
We stimuleerden ook het afgelopen jaar weer 
ondernemers om kwalitatief goede en makke-
lijk te boeken Geoparksafari’s te ontwikkelen, 
waarin recreanten het Hondsruggebied bele-
ven. Belangrijke elementen zijn en blijven inno-
vatie, luxe, kwaliteit, sportief, actief, cultuur en 
avontuur.
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Groningen
Na een inhaalslag maakt Groningen volwaardig 
deel uit van het geoparkgebied. Alle algemene 
activiteiten van ons bureau komen ook ten 
goede aan dit gebied. Doordat de provincie Gro-
ningen geen financiële bijdrage meer geeft aan 
de organisatie is de specifieke inzet beperkt. 


Bij Haren is een nieuwe hotspot ontwikkeld: 
het archeologisch wandelpark De Vork. Dit 
wandelpark bij het nieuwe opstelterrein voor 
treinen is in juli geopend. We hebben hierin 
samengewerkt met de provincie Groningen.
Met het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn 
we in gesprek over de planontwikkeling om toe 
te groeien naar het historisch museum van de 
stad Groningen. In die plannen past het ook om 
de noordelijke poort van het geopark te worden. 
In 2019 kreeg het plan verder vorm.


In de Hortus Haren is de aanleg van de Honds-
rugtuin afgerond. Naast een keientuin is ook 
de informatievoorziening over de ontstaansge-
schiedenis van De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark aanwezig.


Met de gemeente Groningen zijn we in gesprek 
om de hotspots in de stad verder uit te werken 
en het verhaal van De Hondsrug zichtbaarder 
te maken. 


Met het FORUM zijn we in gesprek over de 
zichtbaarheid van het geopark in het gebouw.  
We denken aan het maken en vertonen van  
een film over de ontstaansgeschiedenis van  
het Hondsruggebied.


Met de VVV Groningen zijn we in gesprek over 
geoparkpromotie in de ruimte van de VVV 
en gaan we een gidsenbijeenkomst met de 
‘stad Groningen gidsen’ organiseren om het 
geoparkverhaal in de stadswandelingen op te 
nemen.


Streekeigen Ondernemen
Via het project ‘Streekeigen Ondernemen’ werd 
in Zuidoost-Drenthe, via de aanstelling van een 
streekconsulent sinds 2016, invulling gege-
ven aan de versterking van het (streekeigen) 
ondernemerschap. Het is een aanpak waarbij 
bestaande en nieuwe ondernemers gestimu-
leerd worden om de identiteit van het gebied 
als economische factor mee te nemen in hun 
producten. Ingezet wordt op verhoging van 
kennis, innovatiekracht, kwaliteit en uitstraling 
van de bedrijven. 
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Het project liep eind 2018 officieel af maar 
heeft in 2019 een verlenging gekregen. De 
insteek van het project heeft een koerswijziging 
ondergaan. Binnen het project Gastvrijheid en 
Streekeigen Ondernemen werken we aan een 
aantal projectonderdelen zoals een Inspiratie-
reis - Excursie voor ondernemers. We organi-
seren een reis langs verschillende bestemmin-
gen, ter inspiratie voor ondernemers uit het 
Hondsruggebied. Op deze bestemmingen zien 
en ervaren de reizigers hoe de ondernemers er 
gebruik maken van de streek.


Binnen het project Gastvrijheid en Streekeigen 
Ondernemen gaan we de OerToer op een aantal 
punten verbeteren, zodat deze gebruiksvrien-
delijker en aantrekkelijker is voor de bezoekers 
en beter aansluit bij het gedachtegoed achter 
de OerToer en het streekeigen ondernemen. En 
daarbij willen we er meer ondernemers in heb-
ben die zich beter presenteren. 


Inmiddels zijn er 110 ambassadeurs aan De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark verbon-
den. Zij hebben allen de ambasssadeurscursus 
gevolgd. Begin 2020 gaat voor de zesde keer 
een ambassadeurscursus van start.


Ondersteuning nieuwe initiatieven
Diverse ondernemers en organisaties zien De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark als een 
concept met kansen waar zij zich bij aan kun-
nen sluiten. Wij adviseren bij de inhoudelijke 
uitwerking en kunnen ondersteunen bij de pr 
en marketing. Dit is een belangrijke rol omdat 
daarmee invulling wordt gegeven aan een 
gewenste economische ontwikkeling. 


In dit kader hebben wij samengewerkt met de 
organisatoren van Mammoet, het grote thea-
terspektakel op het Buinerveld. Wij hebben al 
onze partners en ambassadeurs benaderd met 
het aanbod om mee te denken over het ontwik-
kelen van een dienst, product of arrangement 
rond dit theaterspektakel (bijvoorbeeld over-
nachtings- of dinerarrangement). Alle onder-
nemers die zoiets ontwikkelden, kregen gratis 
exposure op de website van Mammoet. 


We hebben samengewerkt met kunstenaar  
Bart Eysink Smeets van het project ‘De steen 
die terug naar huis ging’. Hij heeft in oktober 
2019 een zwerfsteen die hier 150.000 jaar 
geleden in de Saale-ijstijd terecht is gekomen 
vanuit het Finse eiland Åland, vanuit Borger 
met een auto met aanhanger teruggebracht. 
Wij hebben hem bij zijn initiatief ondersteund 
en we hebben samengewerkt in communicatie-
middelen en promotieactiviteiten. 


Ook heeft hij educatief materiaal voor een 
workshop ‘Bouw je eigen steentransport’ voor 
kinderen van 6-11 jaar ontwikkeld. In de kerst-
periode is deze workshop voor kinderen in het 
Hunebedcentrum georganiseerd. Er was veel 
belangstelling. In de Geoparkweek 2020 zal 
deze workshop opnieuw worden aangeboden.


Oostermoer
Met de organisatie van ‘Oostermoer’, in 2020 
vanuit Eext, gaan we samenwerken in de pro-
motie van de wandelroutes die op 11 juli 2020 
zullen plaatsvinden. De deelnemers komen 
langs hotspots van De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark. Ook denken we na over beleef-
momenten met bijvoorbeeld hunebedbouwers, 
of andere living history en uitleg van gidsen 
tijdens de routes. 


Partnernetwerk
Meer dan 225 bedrijven en organisaties hebben 
zich inmiddels aangemeld als partner van het 
geopark. 


Vertaling kernwaarden naar expedities en 
poorten
Onze drie kernwaarden zijn onze inhoudelijke 
focus. Die willen we ook laten doorwerken in 
de expedities en poorten. Op de website spelen 
we hierop in. Bij de hotspots bekijken we hoe 
de belevingswaarde ter plekke beter kan.


Hondsrugpad/Hunenweg
In samenwerking met het geopark TERRA.vita 
en het Naturpark Moor kijken we of het Honds-
rugpad/de Hunenweg een Europese kwaliteits-
wandelroute ’Leading Quality Trail - Best of 
Europe’ kan worden. Geoparkgidsen hebben 
hiervoor een cursus gevolgd en hebben het 
Nederlandse deel van de route op de gestelde 
criteria getoetst. 
De route ligt nu bij het Kadaster om grondeige-
naren in kaart te brengen en met hen in contact 
te treden. Deze ontwikkeling is onderdeel van 
het plan waarvoor Interreg ons subsidie heeft 
toegekend. 
Het plan om het Hondsrugpad in boekvorm 
uit te brengen is in 2019 niet gelukt omdat de 
route nog niet is vastgesteld.
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Ruiterroute
We hebben een bijdrage geleverd aan de ruiter-
route De Hondsrugtrail. Samen met gemeenten 
gaan we de ruiterroute meer impact geven door 
hem via een folder, internet en GPS te ontslui-
ten en door overnachtingsadressen langs de 
route aan te bieden. De Hondsrugtrail wordt 
begin 2020 gelanceerd. 


De Wandelapp
De wandelapp van AnnoDrenthe.nu voldeed 
niet meer is daarom niet meer beschikbaar. 
Er wordt met het Recreatieschap Drenthe 
gewerkt aan een nieuwe app die in 2020 ope-
rationeel wordt. 
De routes van de Geoparkwandelcafés werken 
onder een ander systeem en zijn onder ‘rou-
tes’ op de website van het geopark te vinden.


Geoparksafari’s
Ondernemers en terreinbeheerders hebben 
we ook in 2019 gestimuleerd om kwalitatief 
goede en gemakkelijk te boeken Geoparksa-
fari’s te ontwikkelen, waarin recreanten het 
Hondsruggebied beleven. Belangrijke elemen-
ten zijn en blijven innovatie, luxe, kwaliteit, 
sportief, actief, cultuur en avontuur. Er zijn 
een paar leuke safari’s bij gekomen, zoals 
bootje varen op het Paterswoldsemeer en de 
excursie met de Veenland Express. We zouden 
graag zien dat ondernemers er meer aandragen.


Sportieve evenementen
Ons gebied leent zich uitstekend voor spor-
tieve activiteiten. Regelmatig zijn er dan ook 
sportevenementen. Wij ondersteunen de orga-
nisatie van het UNESCO Geopark Hondsrug 
crosscircuit, dat hardlopers in zes crosslopen 
door bos, over heide en zand voert. Seizoen 
2019/2020 was het de 6e editie. Er is een 
toenemend aantal deelnemers. 
Op onze website worden na elke loop de uit-
slagen vermeld. 


Ook werken we samen met de organisatie van 
de Geopark Hondsrug Classic. De Hondsrug 
Classic is een van de grootste mountainbike- 
evenementen waarbij alle categorieën in een 
wedstrijd starten. Van ervaren wedstrijdrijders 
tot en met de recreant en liefhebber. Jansen 
Event-Sportmanagement heeft in 2014 het 
initiatief genomen om de Hondsrug Classic 
nieuw leven in te blazen. Sinds 2014 onder de 
nieuwe naam: Geopark Hondsrug Classic.


Ons geopark was met sponsoruitingen en de 
inzet van ons promotieteam goed zichtbaar tij-
dens de Superprestige Gieten, het wereldkam-
pioenschap Veldrijden op 13 oktober 2019.


Al sinds 2013 zijn we sponsor van Haren- 
Haren, dé wielerklassieker met routes door 
het Hondsruggebied. Op 7 juli 2019 vond 
deze tocht plaats. 
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Beschermen


Kernwaarden vertalen naar beleid en 
beheer
We zetten ons bij al onze projecten en activi-
teiten in voor een goede bescherming van het 
archeologisch, aardkundig, landschappelijk en 
natuurlijk erfgoed in het Hondsruggebied. In 
overleg met overheden en terreinbeheerders 
denken we mee over hoe nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen landschappelijk kunnen wor-
den ingepast. Ook jagen we adequate bescher-
ming aan van dit erfgoed, net als het expliciet 
vertalen van de drie kernwaarden van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark in beleid 
van de overheden en TBO’s. 


Uitvoering monitoringssysteem
Het monitoringssysteem dat in het afgelopen 
jaar is ontwikkeld, bleek in de praktijk nogal 


bewerkelijk. In de afgelopen maanden hebben 
we een plan gemaakt om het te versimpelen. 
Nu kunnen vrijwilligers gemakkelijker helpen 
met het monitoren van onze hotspots. Deze 
monitoring is belangrijk omdat we hiermee een 
vinger aan de pols houden bij de mate waarin 
we voldoen aan de criteria van UNESCO en de 
GGN.
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Onze organisatie


Bestuur
• 5 leden
• 4 vergaderingen 
• Belangrijkste onderwerpen: 


 -  de invulling van de aanbevelingen van 
het UNESCO Global Geopark Council bij 
de vierjaarlijkse evaluatie


 - Interreg-project
 - projecten


• Andere belangrijke punten: 
 -  de voortgang van de uitvoering van het 


Masterplan 2017-2027
 - de subsidieaanvraag en begroting 2020 
 -  aftreedschema bestuur en nieuwe 


bestuursleden
 -  natuurlijk kwamen ook de voortgang van 


de deelprojecten en de stand van zaken 
van de financiën elk kwartaal aan de orde


• Bezetting (per 31-12-2019) 
 - Jacob Bruintjes, voorzitter
 - Nynke Houwing
 - Hendrik Oosterveld, secretaris
 - Mathilde Stiekema (penningmeester a.i.)
 - vacature
 - Dick Dijkstra (adviseur)


• Agendacommissie
 -  Gretha Roelfs, provincie Drenthe, 


voorzitter
 - Ton Lammers, gemeente Aa en Hunze
 -  Simone la Brijn, gemeente Borger-


Odoorn
 - Wilma Terburg, gemeente Coevorden


 - Lisette Coljé, gemeente Emmen
 - Patricia Langen, gemeente Tynaarlo
 - Guido Hummel, gemeente Groningen
 - Dick Dijkstra, Recreatieschap Drenthe
 - Harrie Wolters, Hunebedcentrum
 -  Kees Folkertsma, Nationaal Park  


Drentsche Aa
 - Lars Borgdorff, Marketing Drenthe


• Wetenschappelijke commissie
 - Theo Spek, voorzitter
 - Enno Bregman
 - Ineke Delies-de Vries
 - Michiel Gerding
 - Johan Kasper
 - Erik Meijles
 - Brigitte Nitsch
 - Wijnand van der Sanden
 - Arie Stoffelen


• Geoparkbureau
 - Cathrien Posthumus, manager
 -  Liesbeth Simon, medewerker 


communicatie 
 -  Leo Bouwmeester, projectmedewerker  


Landschap en Educatie
 - Hans Jansen, ondersteuning en ICT 
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Agendacommissie (adviesorgaan voor het 
stichtingsbestuur) 
•  11 vertegenwoordigers van de gemeenten, 


provincies, terrein beherende organisaties, 
poorten, Nationaal Park Drentsche Aa en 
Marketing Drenthe. 


• 3 vergaderingen
• belangrijkste onderwerpen:


 -  de voortgang van de uitvoering van het 
Masterplan 2017-2027


 -  de subsidieaanvraag en begroting 2020 
 -  diverse projecten in voorbereiding 


zoals het Hondsrugpad als Leading 
Quality trail, Hunzebos 3D en overige 
onderdelen van het Interreg-project


Wetenschappelijke commissie
• 3 vergaderingen
• 9 leden
•  onder leiding van prof. dr. ir. Theo Spek, 


hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen


•  stimuleert verantwoord onderzoek in het 
gebied en ziet toe op de wetenschappelijke 
invulling van het geopark


•  gaat steeds beter functioneren, met name 
als aanjager van onderzoek op de Hondsrug


•  het onderzoek naar de oude routes over de 
Hondsrug is afgerond 


•  een aantal leden werkt aan een paper over 
de Hondsrugidentiteit


•  er is een nieuw afstudeeronderzoek opge-
start over de relatie tussen de Hondsrug- 
dorpen en de veenkoloniale dorpen. 


•  redactionele inbreng in het Hondsrugboek 
•  inhoudelijke inbreng en toetsing in de 


Expeditiepoort Boeren 
• betrokken bij samenstelling congres 2020


Geoparkbureau
•  spin in het web van onze netwerkorganisa-


tie 
•  hoofdtaken: coördinatie, afstemming, mar-


keting & communicatie, educatie en initië-
ren van nieuwe activiteiten die De Honds-
rug UNESCO Global Geopark versterken


•  kleine organisatie met veel partners
•  manager (0,9 fte), medewerker communica-


tie (1 fte), projectmedewerker Landschap en 
Educatie (0,66 fte), ICT-medewerker (werk-
ervaringsplek), secretarieel medewerker (0,3 
fte) en diverse vrijwilligers


• veel energie is gestoken in 
 -  projecten: Boeren op de Hondsrug, 


Interreg-project, Ambachtmakelaar, 
Hunzebos 3D


 -  de ontwikkeling van nieuwe projecten 
die bijdragen aan de invulling van het 
masterplan


 -  het oppakken van de aanbevelingen 
vanuit de vierjaarlijkse evaluatie van de 
UNESCO Geopark-status


 -  ontwikkeling van een concept voor de 
verbetering van de educatie
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Ons netwerk
Wij zijn een netwerkorganisatie. Wij werken samen met ruim 200 partners. Dit zijn onder meer 
gemeenten, provincies, toeristische en horecaondernemers, marketingorganisaties, terrein behe-
rende organisaties, natuurorganisaties, musea, ateliers, historische verenigingen, culturele instan-
ties, onderwijs- en educatie-instellingen, evenementenbureaus, fotografen en andere ondernemers.


Partnernetwerk
Onze partners onderschrijven onze filosofie en 
willen een actieve rol vervullen bij de ontwik-
keling van activiteiten die het imago van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark verster-
ken. Dit partnernetwerk is een unieke moge-
lijkheid om invulling te geven aan nieuwe pro-
duct-marktcombinaties. De verdere uitrol van 
het concept van de Geoparksafari’s, gekoppeld 
aan een boekingsmogelijkheid, hoort hierbij. 


Actief in het internationale Geoparknetwerk 
Zowel binnen het Europese als het wereld-
wijde Geoparknetwerk (resp. EGN en GGN) 
participeren we actief, bijvoorbeeld door het 
bezoeken van het jaarlijkse congres en de 
vergaderingen. We verzorgen daar presenta-
ties en zitten ook workshops voor. Zo ook dit 
jaar. Bij de Voorjaarsvergadering van het EGN 
in april brachten we, samen met ons Duitse 
buurpark TERRA.vita, het voorstel in om de 
Voorjaarsvergadering van 2022 in ons gebied 
te organiseren. Dat voorstel is positief ontvan-
gen, dus dat gaat door. 


 


Eind september waren we aanwezig bij het 
Global Geoparks Network Congres. Tijdens 
deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor 
vertegenwoordigers van alle geoparken ter 
wereld werd bekend gemaakt welke aspiring 
geoparken de UNESCO Geopark-status krijgen 
en welke deze na evaluatie behouden. 
We hebben in juni een kandidaatpark bezocht 
en een ontvangen. Zo ondersteunen we hen in 
de voorbereidingen van hun kandidatuur (zie 
Bezoekende groepen onder Beleven).
We leverden kopij aan voor de digitale 
nieuwsbrief van het EGN.
Verder zijn we actief in de groep UNESCO  
Global Geopark Evaluatoren. 
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Alfacollege, gemeente 
Aa en Hunze, gemeente Borger-Odoorn, 


gemeente Coevorden, gemeente Emmen, gemeente 
Groningen, gemeente Haren, gemeente Tynaarlo, Geopark 


De Hondsrug wandelcafés, Global Geopark TERRA.vita, Groninger 
Archieven, Hanze Hogeschool, Het Drents Archief, Het Drentse Landschap, 


Het Groninger Landschap, Homanshof, Hondsrug Drenthe, Hortus 
Botanicus Haren, Hunebedcentrum, Hunebed Highway Business Club, IVN, 


Magisch Drenthe, Marketing Drenthe, Marketing Groningen, Museumboerderij 
De Nabershof, Nationaal Park Drentsche Aa, Naturpark Moor, Noordelijk 


Scheepvaartmuseum, provincie Drenthe, provincie Groningen, Recreatieschap 
Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, Stedelijk Museum 


Het Arsenaal, Stenden University, Stichting Marketing Regio Emmen, 
Toeplah, ’t Volk van Grada, UNESCO European Geoparks 
Network, UNESCO Global Geoparks Network, Van Gogh 


Huis, Veenpark, Waterpark De Bloemert


Een volledig overzicht van onze partners vindt u op onze website.


Partijen waar wij in 2019 intensief mee samenwerkten
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Communicatie & marketing
Voor onze visie, ambities en programmalijnen zijn communicatie en marketing cruciale instru-
menten. We zetten hier dan ook intensief op in. In dit hoofdstuk geven we u een indruk van wat 
we allemaal doen, zowel strategisch als uitvoerend.


Het nieuwe merk uitdragen
In het masterplan is opgenomen dat we inzet-
ten op het merk ‘De Hondsrug UNESCO  
Global Geopark’. Met deze profilering willen 
we ons binden aan bewoners en bezoekers 
van het gebied en de internationale waarde-
ring uitdragen die de UNESCO-status met 
zich meebrengt. In de nieuwe publieksfolder, 
op de gebiedsborden en de nieuwe website 
doen we dit al. 


Gebiedsmarketing
Naast de bewustwording van de inwoners van 
ons gebied, de ontwikkeling van educatief 
materiaal en het stimuleren van onderzoek, is 
de toeristische ontsluiting van het gebied een 
belangrijk speerpunt. 


Strategie
Het Hondsruggebied trekt een grote groep 
bezoekers. Zij komen af op het mooie land-
schap, grote attracties als Wildlands of de 
bungalowparken, voorzieningen voor kinderen 
en de eindeloze wandel- en fietspaden. We 
willen hen verleiden langer te blijven door de 
kwaliteit van het huidige aanbod te verbeteren 
en uit te bouwen. En we willen nieuwe bezoe-
kers aantrekken door meer nadruk te leggen 
op de UNESCO-status en de drie kernwaar-
den. We richten ons met name op mensen die 
zich aangetrokken voelen tot het landschap en 
de cultuurhistorie, onder wie de internationale 
geotoeristen. 


Regionale samenwerking in 
gebiedsmarketing
Op de Hondsrug is een nauwe samenwer-
king tot stand gekomen op het gebied van de 
toeristische promotie. De Drentse Hondsrug-
gemeenten hebben gezamenlijk een Honds-
rug Drenthe Magazine uitgebracht. Met de 
Geopark Oertoer kunnen (potentiële) gasten 
van het Hondsruggebied op onze website hun 
eigen Oertoer samenstellen. De Oertoer is 
ook op de website van Marketing Drenthe te 
vinden. 
Met marketingorganisaties (waaronder  
Marketing Groningen en Marketing Drenthe) 
en andere betrokkenen maken we jaarlijks 
afspraken over de externe promotie. In het 
najaar hebben we met Marketing Drenthe 
samengewerkt in de campagne OerDrenthe. 
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WELKOM OP EEN REIS DOOR DE TIJD
Je kunt in het UNESCO Global Geopark De Hondsrug prachtig fietsen 
en wandelen. 150.000 jaar geleden vormde een gigantische ijsmassa 
dit unieke gebied met ruggen, dalen en stromende beken. Bewonder 
hunebedden, grafheuvels en andere prehistorische schatten. En ontdek 
onze middeleeuwse esdorpen en authentieke Saksische boerderijen. 
De Hondsrug loopt van Groningen (stad) tot Coevorden. 


United Nations 
Educational, Scientific and 


Cultural Organization
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
       Van alle tijden ...


UNESCO
Het Hondsruggebied is door UNESCO erkend 
als Global Geopark. Het enige in Nederland, 


een van de 140 wereldwijd.
www.dehondsrug.nl
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Communicatiemiddelen
Om onze strategie uit te voeren, zetten we een 
mix van communicatiemiddelen in. 
In 2019 hebben we onze publieksfolder ver-
nieuwd en breed verspreid. Deze maakt de 
bezoeker enthousiast, vertelt hoe het gebied is 
ontstaan en ontsloten en geeft informatie over 
de poorten en het UNESCO Global Geopark 
netwerk.
Verder vindt er gebiedspromotie plaats via 
onder andere social media, website, een digi-
tale nieuwsbrief, advertenties en redactionele 
artikelen in toeristische uitgaven, informatie-
verstrekking via de TIP’s, banners en logo’s 
bij bedrijven, poorten en evenementen. Ook 
zetten we ons promotieteam in op regionale 
en landelijke beurzen en bij evenementen. Het 
Hondsrug Promotieteam verschaft op publieks-
evenementen informatie over het geopark en 
de mogelijkheden om activiteiten te onderne-
men in het gebied. Het promotieteam wordt 
gecoördineerd vanuit het Geoparkbureau. 


Website
Onze website www.dehondsrug.nl is een bele-
vingssite geworden. We zijn steeds bezig met 
het doorontwikkelen.
Naast onze eigen content haalt zij haar infor-
matie uit de database van drenthe.nl. De acti-
viteiten van Marketing Groningen, voor zover 
van toepassing op het geoparkgebied, en het 
Nationaal Park Drentsche Aa worden door het 
geopark zelf vermeld.
De website heeft verder een informatieve 
functie voor onderwijs, ondernemers, overige 
partners en subsidiegevers. 


Communicatie: overzicht en cijfers
• 40.000 publieksfolders verspreid
•  10.000 Duitstalige en 10.000 Engelstalige 


publieksfolders verspreid
•  advertenties in diverse toeristische 


brochures
•  redactionele artikelen in toeristische 


uitgaven
•  diverse artikelen aangeleverd voor 


nieuwsbrieven van partners
•  redactionele inbreng in Hondsrug Drenthe 


Magazine (oplage 50.000)
•  40 evenementen waar ons promotieteam 


is geweest
•  geoparkpromotie tijdens een 


TT-evenement
•  geoparkpromotie tijdens Drentse 


Fiets4daagse (juli 2019), Superprestige 
(oktober 2019), UNESCO Geopark Cross 
circuit (oktober 2018 - maart 2019 en 
oktober 2019 - maart 2020) en Geopark 
Hondsrugclassic (september 2019) 


•  geoparklogo op infoborden en bij 
aangesloten organisaties, ondernemers en 
het Vliegveld Eelde


•  banieren en vlaggen bij bedrijven en 
poorten


• 15 nieuwsberichten op de website
• 12 digitale nieuwsbrieven
• 13 persberichten verstuurd
•  7.500 programmaboekjes Geoparkweek 


2019 verspreid
• 3564 volgers op Facebook
• 2217 volgers op Twitter 
• informatie verstrekt via de TIP’s
•  informatie verstrekt via bestaande 


kanalen van onze partners, zoals op hun 
websites, in de informatiemagazines van 
organisaties, via gemeentelijke huis-aan- 
huisbladen, etc.


•  inhoudelijke inbreng en participatie in  
Op weg: Hunebed Highway, televisieserie 
op MAX 


•  RTV Drenthe radioprogramma over  
hotspots geopark 
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Leuk om met Ginie niet tijdens 
een excursie of in de stand van 
het promotieteam te spreken.
Ze nodigde me uit bij haar 
thuis, het huis in Gasselte, het 
huis waar ze al haar hele leven 
woont en waarvandaan ze als 
klein meisje van vier jaar, aan 
de hand van haar vader en met 
opa, vertrok voor wandelingen 
op het Drouwenerzand. Ik durf 
te stellen: háár Drouwener-
zand.
Hoeveel stappen heeft ze daar 
wel niet gezet? 


Natuurliefhebber pur sang
Er ligt een routekaart op haar 
bank: ‘Ik ben bezig met het 
maken van een tweede fiets-
excursie voor een ondernemer 
hier in Gasselte, dat komt 
straks wel weer, eerst koffie!’
Ginie is bijna 70 en 10 jaar met 
pensioen. Ze heeft iets met 
mensen, ze werkte als perso-
neelsadviseur en vond het op 
haar 60e wel welletjes. Haar 
moeder verzorgen was toen 
haar voornaamste taak en toen 
zij overleed stortte natuurlief-
hebber Ginie zich op het geven 
van excursies, op De Hondsrug, 
voornamelijk voor Staatsbos-
beheer. Bij het Boomkroonpad 
is ze als vrijwilliger ook veel te 
vinden. Volwassenen en kinde-
ren vertellen over het bijzon-
dere Hondsruggebied, over het 
ijstijdenlandschap, de flora en 
fauna en over de cultuurhisto-
rie, de vele bijzondere verhalen 
die er zijn.


Vertellen over de Hondsrug 
Vanaf 2012 is Ginie ook geo-
parkgids, via een oproep in de 
huis-aan-huiskrant kwam ze 
in contact met het geopark-
bureau. En toen het promotie-
team enthousiaste leden zocht 
was ze meteen van de partij. 
Tijdens vele evenementen, bin-
nen en buiten Drenthe, vertelt 
ze over het Hondsruggebied. Ze 
merkt dat steeds meer men-
sen weten over de UNESCO 
Geopark-status die het gebied 
gekregen heeft en er trots op 
zijn. 
Tijdens de Reis&Co beurs in 
Groningen (begin januari 2020) 
spraken vele bezoekers over de 
serie van MAX Op weg; Hune-
bed Highway (uitgezonden eind 
december 2019/begin januari 
2020) over deze beleefweg in 
het geoparkgebied. ‘Ik hoor 
vaak: we hoeven niet naar het 
buitenland! Wat is Drenthe 
mooi!’


Met jong en oud op pad
Door R&T ondernemers, bij-
voorbeeld Landschapscamping 
De Sparrenhof en Camping 
Horstmannshof, wordt Ginie 
vaak gevraagd excursies te 
organiseren. ‘Er zijn camping-
gasten die bij aankomst op de 
camping er direct naar vragen. 
Ik ontmoet ook steeds meer 
kinderen die met hun ouders 
graag met mij op pad gaan. 
Kinderen zijn zo enthousiast en 
leergierig! Ik vind dat zo leuk! 
Ik krijg er zelf ook zoveel voor 
terug!’


Een kei met een kei! 
Ik kan wel uren blijven 
zitten bij Ginie, haar enthou- 
siasme, haar vrolijke uitstraling 
en wat weet ze veel! We maken 
nog een foto. ‘Buiten, in mijn 
tuin, daar heb ik ook keien, 
ik heb ook de keiencursus 
gevolgd van Harry Huisman, 
weet jij wel wat voor kei dit is?’ 
De foto wordt gemaakt, buur-
poes Streepje komt ook een 
kijkje nemen. En dan vertrek ik 
weer.
Opgeladen en klaar voor een 
kantoordag! 


door Liesbeth Simon


Op bezoek bij Ginie Kaspers, gids 
en lid van het promotieteam
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Financiën11 Overzicht in een notendop in euro’s


Salarissen 217.915


Huisvesting 13.887


Bureaukosten 32.334


Afschrijving 372


Vrijwilligers 8.139


Rente 3.389


Activiteiten 29.395


Educatie 8.456


Communicatie 22.935


Cofinanciering projecten 48.781


Totaal uitgaven 385.603


Totaal inkomsten 386.377


Resultaat 774


Algemene reserve nu 14.639


Reserve projecten 50.000


R&T Beurs


Geoparkweek


Promotieteam


Geopark Crosscircuit


Met een gids op pad


Sponsor veldrit


45% Provincie DrentheGemeente Tynaarlo 7% 


Gemeente Groningen 11% 
         


Gemeente Emmen 7% 


Gemeente Coevorden 7% 


 Gemeente Borger-Odoorn 7% 


Recreatieschap Drenthe 5% 
4% Overige opbrengsten


7% Gemeente Aa en Hunze


Inkomsten totaal € 386.377


Projecten


 1.651.754 
Interreg UNESCO 


Geopark coöperatie 
met Geopark TERRA.vita


(tot 01-2020)


676.500
Boeren op de 


Hondsrug
(tot 02-2020)


225.000
Streekeigen 
Ondernemen
(tot 07-2020)


234.970
Ambachtmakelaar 


(tot 07-2020)


124.080
Hunzebos 3D
(tot 01-2020)
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En door!  
We ontwikkelen ons concept constant door. Bestaande producten passen we voortdurend aan  
aan de eisen van de tijd. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe projecten.


In 2020 dienen we de applicatie voor de ver-
lenging van de geoparkstatus voor de periode 
2021 in bij het Global Geoparks Network. 
Ook gaan we starten met de organisatie van 
het congres van het European Geoparks 
Network, dat in het voorjaar van 2022 in 
het Hondsruggebied door ons georganiseerd 
wordt.


De evaluatie van het geopark, de opening van 
de poort Boeren op de Hondsrug, het verder 
werken in het Interreg-project zijn belangrijke 
ontwikkelingen, die het geopark op een vol-
gend level brengen.
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Stichting De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark
Hunebedstraat 4a
9531 JV Borger 


www.dehondsrug. nl
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Voorwoord 
We zijn zeer bedroefd dat op 21 juni 2019  
ons bestuurslid de heer Jan ten Sijthoff  
onverwacht is overleden. Vanaf het begin van 
de stichting De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark was Jan ten Sijthoff enthousiast  
bij het geopark betrokken, niet alleen als pen-
ningmeester in het bestuur, maar daarnaast 
als een ambassadeur door het geven van vele 
presentaties aan (internationale) groepen. 
Wij herdenken Jan ten Sijthoff met veel  
dankbaarheid. 

Samen met meer dan 300 partners en ambas-
sadeurs hebben wij ons in 2019 weer volop 
ingezet voor ons prachtige gebied. 
2019 kenmerkte zich door een grote inzet 
op de projecten Boeren op de Hondsrug,  
het Interreg-project met collega-geopark  
TERRA.vita, Hunzebos 3D en de Ambacht-
makelaar. We zijn blij met de uitbreiding 
van de formatie van Geoparkbureau met een 
medewerker Landschap en Educatie dankzij 
de inzet van extra middelen van de provin-
cie Drenthe en de Hondsruggemeenten. De 
aanbevelingen vanuit het Global Geoparks 
Network bij de evaluatie in 2017 kunnen 
daardoor worden uitgevoerd. 

De Stichting De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark bestond in 2019 vijf jaar, een goed 
moment om te evalueren en de gekozen  
organisatievorm eens tegen het licht te hou-
den. Voldoet de stichtingsvorm. Is de huidige 
opzet voldoende toekomstbestendig?  

Zijn en voelen de partijen uit het netwerk  
zich voldoende betrokken bij de activiteiten 
van het geopark en vervullen zij daar zelf  
ook een actieve rol in? Doel is immers dat  
het geopark meer en meer zal uitgroeien tot 
het geïntegreerde netwerk waarin het openbaar 
bestuur, het bedrijfsleven, musea, instellingen 
en terreinbeheerders nauw samenwerken.
We hebben afgesproken dat in 2020 een 
evaluatieonderzoek gaat plaatsvinden 
waarbij stakeholders en relaties betrokken 
worden.

Tot slot, De Hondsrug was veel in beeld in 
2019. Niet alleen tijdens het grootse spektakel 
‘Mammoet’ op het Buinerveld maar ook met 
de televisieserie ‘Op weg: Hunebed Highway’ 
van MAX. 
En door de geweldige inzet van onze vrijwilli-
gers, ambassadeurs en partners in ons prach-
tige Hondsruggebied.

Jacob Bruintjes
Voorzitter bestuur stichting De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark

’’
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Inleiding1
In 2019 was ons Masterplan uiteraard weer de 
basis voor onze activiteiten en ontwikkelingen. 
In dit jaarverslag leest u wat we in 2019 alle-
maal bedachten, deden en bereikten. 
Net als in ons werk vormen in dit jaarverslag 
de vier programmalijnen uit het Masterplan de 
kern en zoomen we in op onze grote projecten. 

Daar ‘omheen’ vindt u informatie over het 
gebied, onze organisatie, communicatie & 
marketing, financiën en ons netwerk. 
Voor ons is het maken van een jaarverslag 
altijd een bijzonder moment. Als we alles op 
een rij zetten, valt op hoeveel we met z’n allen 
doen en bereiken. Daar zijn we blij mee en 
trots op. 
We wensen u veel leesplezier!

De vier programmalijnen uit ons Masterplan 2017 - 2027 

1. Beleven – versterken van de zicht-
baarheid en beleefbaarheid van het 
Hondsruggebied en de kernwaarden die 
zijn identiteit uniek maken. 

2. Bewust maken – bevorderen van 
educatie en kennisdeling omtrent de 
kernwaarden en het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek. 

3. Benutten – de economische ont- 
wikkeling van het gebied mogelijk 
maken door gebiedsmarketing en 
productontwikkeling op basis van de 
kernwaarden.

4. Beschermen – de kernwaarden van 
het Hondsruggebied beschermen door 
beleid, beheer en monitoring.
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De kracht van het Hondsruggebied
Het Hondsruggebied kreeg van UNESCO in 
2015 de status van Global Geopark. UNESCO 
gaf ons gebied die status vanwege drie kern-
waarden: de door ijs gevormde ruggen en 
dalen, de schatten van onze voorouders en het 
door mensenhanden gemaakte cultuurland-
schap. Als u door het gebied wandelt of fietst, 
komt u het allemaal tegen. 85 hotspots ver-
tellen het verhaal van onze rijke geschiedenis. 
Het zijn verhalen van kaarsrecht naast elkaar 
lopende ruggen die 150.000 jaar geleden 
ontstonden door een gigantische ijsrivier, van 
beekdalen van de Hunze en de Drentsche Aa, 
van hunebedden, grafheuvels en andere pre-
historische schatten, van karrensporen uit de 
middeleeuwen, van de esdorpen en veenko-
loniale nederzettingen en hun soms illustere 
bewoners. Samen zijn ze de kracht van het 
Hondsruggebied. 

2019: Aanbevelingen UNESCO 

Wereldwijd zijn er bijna 150 gebieden met 
deze status, wij zijn het enige in Nederland. 
UNESCO hanteert strenge criteria, niet alleen 
om de status Global Geopark te krijgen, maar 
ook om die te behouden.
 
Met de aanbevelingen die wij kregen bij het 
verlengen van de geoparkstatus hebben we 
door de benoeming van een medewerker 
Landschap en Educatie een start kunnen 
maken.

2
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Gebied en projecten in cijfers 3
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85 hotspots 21 musea en informatiecentra 2 steden

110 ambassadeurs 225 partners 48 hunebedden

honderden pingoruïnes 70 kilometer lang 20 kilometer breed 
(gemiddeld)

2 provincies 240.000 inwoners 6 gemeenten

2 reuzen 4 ruggen 4 beekdalen

1 Hunebed Highway (N34) 13 geoparkgidsen talloze middeleeuwse 
karrensporen

1 promotieteam 9 expeditiepoorten 45 esdorpen



Investering
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Hunzebos 3D
Totale kosten € 124.080

Ambachtmakelaar
Totale kosten € 234.970

Boeren op de Hondsrug
Totale kosten € 676.500

Interreg-project Geopark 
coöperatie met TERRA.vita 

Totale kosten € 1.651.754

Streekeigen Ondernemen
Totale kosten € 225.000

Totale kosten € 2.912.304





beleven
Op diverse manieren werken we aan het verbeteren van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de 
drie kernwaarden. Een voorbeeld van een programma dat in dit jaar doorloopt, is het Pingo- 
programma, dat we samen met terrein beherende organisaties uitvoeren. Verder leest u in dit jaar-
verslag diverse voorbeelden van projecten die de beleefbaarheid van onze kernwaarden versterken. 

Hunzebos-Leewal 3D
Met het project Hunzebos-Leewal 3D maken 
we het rijke ijstijdenlandschap rondom Exloo 
zichtbaar en beleefbaar. In de uitvoering van 
dit project hebben we in 2019 veel energie 
gestoken, in nauwe samenwerking met Staats-
bosbeheer. De twee beleefroutes voor kinderen 
en volwassenen zijn gerealiseerd. We hebben 
de app met animaties, augmented reality en 
spelelementen ontwikkeld. Een groep basis-
schoolleerlingen uit Valthe heeft meegedacht 
over de route en speelplekken en -toestellen. 
En we hebben diverse informatie-uitingen 
ontwikkeld, zoals het startbord en een fysieke 
tijdlijn. Familyresort PUUR Exloo heeft zich 
aan het project verbonden als startpunt en 
medefinancier. In september is dit project met 
de officiële ‘lancering’ van de routes feestelijk 
afgerond. In het Weekend van de Wetenschap 
en in de Oercampagne van Marketing Drenthe 
is Hunzebos 3D flink gepromoot. 

Interreg-project UNESCO Geopark Coöperatie
Eind 2018 hebben we de Interreg-subsidie 
voor dit samenwerkingsproject met buurpark 
TERRA.vita binnengehaald. Eind januari 
trapten we de samenwerking officieel af. Dat 
deden we op de Hunenweg: het pad dat we 
met het Hondsrugpad gaan samenvoegen tot 
één wandelroute, die onze parken met elkaar 
verbindt en waar we een ‘Leading Quality Trail 
- Best of Europe’ van willen maken.
De subsidie van 1,1 miljoen euro gaan we 
vooral inzetten voor innovatieve middelen 
zoals een app en 3D-films, waarmee je de 
kracht van het gebied beter kunt beleven.

Het afgelopen jaar hebben we diverse activitei-
ten uitgezet en voorbereid. Onder meer deden 
we de Europese aanbesteding voor de gebieds-
film die we ook gaan ontwikkelen binnen dit 
project. Verder zijn we gestart met een analyse 
van verbeterpunten in de bestaande wandel-
route, ter voorbereiding op het samenstellen 
van de definitieve route.

Geoparkweek 27 mei t/ m 10 juni 2019 
Met 16 activiteiten hadden we dit jaar weer 
een bomvol programma voor de Geoparkweek. 
We organiseerden die samen met diverse part-
ners, zoals Staatsbosbeheer, Hortus botanicus 
Haren, Van Gogh Huis, Hunebedcentrum, 
Stedelijk Museum Coevorden en het Drentse 
Veenland. Onderdeel van het programma was 
een lezing van archeoloog Evert van Ginkel. 
En de leerlingen van groep 7 en 8 van cbs De 
Borgh uit Borger deden mee aan de les ‘Boren 
naar de ijstijden’.
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Bezoekende groepen
In januari kwam een groep studenten Aard-
rijkskunde van de RUG op bezoek. De studen-
ten gaan lesmateriaal over ons gebied ontwik-
kelen voor 2e en 3e klassen in het voortgezet 
onderwijs. Daarbij is het de bedoeling dat de 
scholieren zelf onderzoek gaan doen en zo in 
aanraking komen met de ijstijden, het esdor-
penlandschap en het veengebied. 

In juni ontmoetten we twee geoparken die 
kandidaat zijn voor de status UNESCO Global 
Geopark: het Nederlands-Belgische geopark 
Schelde Delta en het Deense geopark Vestjyl-
land. Bij het eerste park gingen wij op bezoek, 
medewerkers van het tweede kwamen bij ons.

In mei namen we raads- en statenleden van 
de Hondsruggemeenten en provincies mee 
op excursie. We brachten onder meer een 
bezoek aan de toekomstige poort Boeren op 
de Hondsrug in De Nabershof in Emmen en 
het Van Gogh Huis in Veenoord. Ook werden 
we gastvrij ontvangen door een melkveebedrijf  
dat meewerkt in de fietsroute ‘Toer langs de 
boer’ van onze expeditie Boeren.

In september hebben we het geopark gepre-
senteerd tijdens een toeristisch rondje met 
gemeenteraadsleden van de gemeente Aa en 
Hunze.

In november ontvingen we een groep  
Indonesische studenten die zeer geïnteres-
seerd waren in onze aanpak. Naast een  
presentatie zijn we met hen op stap geweest 
naar het Hunzebos, Oud Aalden, het Van 
Gogh Huis en de kerk van Zweeloo.

Inventariseer de beleefbaarheid van het 
hoogteverschil
We hadden al een inventarisatie van de 
plekken waar het natuurlijke hoogteverschil 
tussen de ruggen en de beekdalen het grootst 
is. In de eerste helft van 2019 hebben twee 
studenten van Van Hall Larenstein voor ons 
en met onze begeleiding een vervolgonderzoek 
gedaan naar aanwezige hoogteverschillen in 
het gebied. Op basis van beide onderzoeken 
willen we in kaart brengen waar er kansen 
liggen om de zichtbaarheid en beleefbaarheid 
te kunnen versterken. 
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Doorontwikkelen Hunebed Highway N34
De N34 is omgedoopt tot Hunebed Highway. 
Het voornemen van Provinciale Staten is om 
deze weg in de komende jaren deels te ver-
dubbelen. Het besluit om te verdubbelen 
is een politieke keuze. Wij hebben in het 
Masterplan uitgesproken dat wij graag wil-
len dat de N34/Hunebed Highway wordt 
doorontwikkeld tot belevingsroute. Met de 
provincie Drenthe zijn we in overleg over 
de landschapsvisie in dit kader. We hebben 
deelgenomen aan bijeenkomsten van de 
klankbordgroep voor de verdubbeling van de 
N34 en daarin onder andere onze wensen met 
betrekking tot versterking van het landschap 
en een versterking van de gebiedsidentiteit 
rond de weg ingebracht.

We werken samen met de provincie Drenthe 
in het provinciaal informatiepunt Hunebed 
Highway N34 in Dalen en hebben daar de 
informatievoorziening over het geopark ver-
zorgd. Ook denken we mee in de gezamenlijke 
landingspagina Hunebed Highway N34, waar 
naast de informatie over de partiële verdub-
beling, ook informatie over ons geopark, 
de Hunebed Highway Business Club en het 
Hunebedcentrum te vinden is. 

Wij zijn lid van de Hunebed Highway Busi-
ness Club. Deze businessclub heeft in april 
2019 een bedrag van € 1.500,- aan het 
geopark gedoneerd. Deze bijdrage heeft het 
mogelijk gemaakt de digitale gebiedskaart van 
het Hondsruggebied verder te ontwikkelen.

De kaart laat zien wat er in het Hondsrugge-
bied te beleven is zodra men afslaat van de 
Hunebed Highway: musea, infocentra, hot-
spots, routes, arrangementen etc. staan hierop 
vermeld. Ook zijn R&T ondernemers in het 
gebied op de kaart zichtbaar. Met het plaatsen 
van een link kan iedere partner de gebieds-
kaart op zijn eigen website onder de aandacht 
van gasten en bezoekers brengen. 

Samen met het Nationaal Park Drentsche 
Aa bekijken we hoe we de landschaps- en 
gebiedsbebording kunnen verbeteren. Hier-
over zijn we in gesprek. We onderzoeken waar 
we gezamenlijk kunnen optrekken.

Nederzettingsassen in het Hunzedal: aftasten
Veel van de esdorpen op de Hondsrug kennen 
aan de oostkant, in het Hunzedal, gelijkna-
mige nederzettingen die ontstonden tijdens 
verschillende fases van veenontginning  
bijvoorbeeld Drouwen, Drouwenerveen, 
Drouwenermond. We zijn in 2018 begonnen 
met het optekenen van het ‘verhaal’ van deze 
gelijknamige nederzettingen. In 2019 gaven 
we de beleefbaarheid hiervan een impuls, via 
de uitwerking van de verhaallijn Boeren. 

In 2020 geven we een vervolg aan het onder-
zoek naar de nederzettingsassen, waar een 
student in 2019 mee is gestart. De weten-
schappelijke commissie van het geopark bege-
leidt dit.
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‘Wij geven graag ervarings-
gericht onderwijs en deze 
activiteiten passen daar heel 
goed in.’ Schoolleider Henriët 
Kamies en leerkracht Gerda 
Assen van obs De Linderakkers 
in Valthe vertellen over het 
Sabeltandtijgerspoor en over de 
ijstijdenlessen van De Honds-
rug UNESCO Global Geopark. 
In beide gevallen deden hun 
leerlingen van groep 7/8 daar 
in 2019 aan mee. 

‘Dit vergeten ze nooit meer’
Op vrijdag 1 februari gaven 
de leerlingen advies over de 
route en activiteiten voor het 
Sabeltandtijgerspoor, dat op 
dat moment voor kinderen 
werd ontwikkeld in het project 
Hunzebos 3D. In de ochtend 
kregen ze les over de ijstijden 
en het ontstaan van het gebied, 
’s middags gingen ze het bos 
in om de route te verkennen 
en geschikte plekken te zoeken 
voor activiteiten en speeltoe-
stellen. Henriët en Gerda zijn 
enthousiast: ‘Erg leuk dat dat 
pad is bedacht en dat de kinde-
ren uit Valthe daar zelf invulling 
aan mochten geven. Vanuit de 
school vinden we dit waardevol 
omdat het de theorie in onze 
basisvakken natuuronderwijs, 
geschiedenis en aardrijkskunde 
raakt. Dat maak je rijker door 
het aan de praktijk te koppelen. 
Dit is iets dat de kinderen nooit 
meer vergeten.’

‘Maak de kabelbaan maar een 
beetje steil!’
De kinderen vonden de route 
toen al heel cool. Ze vertelden 

dat ze vooral wilden klimmen 
en klauteren en hun favoriet 
was de kabelbaan. ‘Die moet 
een beetje steil zijn, dan heb 
je meer lol’, was het advies. Ze 
waren duidelijk op zoek naar 
uitdaging in bewegen. ‘Ze 
voelden zich heel erg vereerd 
dat ze mochten meedenken’, 
vertelt Gerda. ‘Dat ze over 25 
jaar tegen hun eigen kinderen 
kunnen zeggen dat zij hieraan 
hebben meegeholpen, vonden 
ze heel bijzonder.’ 
Bij de opening waren de groe-
pen 7 en 8 ook van de partij. 
‘Vooral over de app en het 
toestel ‘Sluiptechniek’ waren ze 
enthousiast.’

IJstijdenles: verhalen die het 
voorstellingsvermogen te boven 
gaan
Later in het jaar deden de 
leerlingen mee aan de ijstij-
denles, die het geopark aan-
biedt aan het scholennetwerk 
Borger-Odoorn. Ook die is 
goed ontvangen. ‘Ze gaan het 
voorstellingsvermogen soms 
te boven, de verhalen over hoe 
het hier was in de ijstijden. De 
kinderen krijgen theorie en ook 
in deze lessen brengen ze dat 
daarna in praktijk. Dat is heel 
goed. Sommige leerlingen vin-
den het ‘saaaaaai’, andere doen 
heel betrokken en actief mee. 
Dat zijn vooral de kinderen die 
interesse hebben in natuur, 
geschiedenis en wereldoriën-
tatie. Als school vinden we 
het belangrijk dat de kinderen 
algemene kennis krijgen over 
hoe het hier vroeger was. Je 
leert veel van de geschiedenis, 

bijvoorbeeld over 
oorlogen maar ook 
over het water dat stijgt. 
Dat is in het verleden gebeurd 
en in de toekomst gaat dat ook 
weer gebeuren.’

Meer verhalen en verdieping 
door samenwerking met  het 
geopark
‘We vinden het waardevol om 
mee te doen aan dit soort acti-
viteiten van het geopark. Daar 
zit veel specifieke kennis, zij 
kunnen veel meer vertellen en 
zo krijg je meer verdieping. Dat 
is mooi en leerzaam voor onze 
leerlingen.’ 

door Agnes Nanninga

Onvergetelijke ervaring en  
waardevolle verdieping
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Bewust maken
Gastlessenreeks IVN / De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark
Het versterken van ons educatieve aanbod 
is in de eerste helft van 2019 opgestart door 
samen met het IVN een nieuw lespakket te 
ontwikkelen voor de bovenbouw van de basis-
scholen. Nadat per 1 juli de projectmedewer-
ker Landschap en Educatie van een parttime 
naar een fulltime functie ging, is ook de uit-
voering in een stroomversnelling gekomen.
De les wordt vanaf oktober wekelijks aan 
scholen in het scholennetwerk van de 
gemeente Borger-Odoorn gegeven door onze 
projectmedewerker Landschap en Educatie. 
De lessen starten met een korte presentatie 
over wat ons gebied zo uniek maakt. Daarna 
gaan de kinderen zelf onderzoek doen. In de 
klas gaan ze aan de slag met allerlei proefjes. 
Door middel van een aantal experimenten 
komen zij achter de kracht van het ijs, water 
en de wind. Ook kijken zij met een VR-bril 
naar het landschap van 10.000 jaar geleden. 
En net als onze hunebedbouwers bouwen zij 
een hunebed en maken zij een trechterbeker 
van klei. 

Kortom, een uitdagende workshop waarbij 
ze ondervinden hoe het landschap van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark in de loop 
der jaren is gevormd en gebruikt. Deze lessen-
reeks wordt vanaf aankomend schooljaar ook 
in de andere Hondsruggemeenten aangebo-
den, te beginnen in de gemeenten Groningen 
en Emmen. Uiteindelijk aan alle scholennet-
werken in alle Hondsruggemeenten.

Educatief programma met NAM en IVN 
Samen met de NAM en het IVN is een paar 
jaar geleden een educatief aanbod ontwik-
keld dat voorziet in geologisch onderwijs op 
Drentse basisscholen. De grondlagen in onze 
ondergrond, hun ontstaan en het hedendaagse 
gebruik staan hierin centraal. Het project 
wordt ook in 2019 binnen het gemeentelijke 
NME-scholennetwerk uitgevoerd. Elk school-
jaar biedt IVN het project aan in twee gemeen-
ten. Het project loopt door tot en met 2021. 

‘Onderzoeksles IJstijden’
Voor scholen die het gebied bezoeken of 
scholen uit de regio bieden we de Onderzoeks-
les IJstijden aan. Leerlingen uit de boven-
bouw van het basisonderwijs nemen zelf de 
grondboor ter hand en doen professioneel 
onderzoek naar de materialen die ijs, water 
en poolwinden hier in de afgelopen miljoen 
jaren hebben achtergelaten. Bij het geven en 
begeleiden van de onderzoeksles betrekken 
we ook de Geoparkgidsen. Deze les hebben we 
in 2020 drie maal gegeven. Onder het motto 
‘samen sta je sterk’, gaan we deze onderzoeks-
les in samenwerking met het Hunebedcen-
trum aanbieden.

Overleg met en tussen de poorten, lanceren 
kennispoorten-concept
We hebben structureel overleg met de poorten 
van Het Hondsrug UNESCO Global Geopark. 
Doel is om de ontwikkelingen en activiteiten 
af te stemmen en ervaringen te delen. Daar-
naast bespreken we de drie kernwaarden en 
vertaling daarvan naar de poorten. We zijn 
in gesprek met de bestaande poorten over de 
educatieve activiteiten en zetten stappen in de 
ontwikkeling van een aantal poorten tot ken-
nispoorten. Onder meer hebben we met het 
Hunebedcentrum afgesproken meer samen te 
werken in het aanbieden van activiteiten.  
De frequentie van het poorten-overleg kan 
minder hoog zijn. Wij zullen in de toekomst 
vaker bilateraal contact hebben.
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Ontwikkeling en opening nieuwe 
expositiegang in Hunebedcentrum
In april openden we onze nieuwe expositie-
gang in het Hunebedcentrum met een feeste-
lijke bijeenkomst. Het Hunebedcentrum is de 
belangrijkste expeditiepoort van De Hondsrug 
UNESCO Global Geopark en de vernieuwde 
expositiegang is voor bezoekers een mooi 
beginpunt van een bezoek aan het gebied.  
De gang is opgebouwd uit een aantal onder-
delen. Er draait een nieuwe film, ons prach-
tige gebied is weergegeven op een bijzondere 
plattegrond en een maquette toont de hoogte-
verschillen die we hier hebben. Verder kun je 
letterlijk een kijkje nemen in andere UNESCO 
Global Geoparken. Deze vernieuwde exposi-
tiegang geeft de bezoeker een goed beeld van 
wat een geopark eigenlijk is, welk gebied bij 
ons geopark hoort en waarom het de UNES-
CO-status heeft.

Bewust maken: wat we verder deden in 
2019

Gidsactiviteiten
We blijven aanjager van het periodieke gid-
senoverleg en onderzoeken of het mogelijk is 
om de gidsenactiviteiten in gezamenlijkheid te 
coördineren en te komen tot één gidsencollec-
tief, samen met Staatsbosbeheer, Het Gronin-
ger Landschap, Het Drentse Landschap en het 
Nationaal Park Drentsche Aa. 
Gidsen van De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark, NP Drentsche Aa, Het Drentse 
Landschap, Het Groninger Landschap en 
Staatsbosbeheer vertellen het verhaal van het 
geopark tijdens hun excursies. 
Om dit makkelijker en leuker te maken gaan 
we een Geotooltas voor gidsen ontwikkelen, 
waarin benodigde materialen te vinden zijn 
die het verhaal van het Hondsruggebied dui-
delijk verbeelden. Denk hierbij aan geplasti-
ficeerde kaarten, voorbeeldattributen uit de 
prehistorie, kleine proefjes-experimenten en 
gebruik van VR-brillen.

Er zijn dit jaar meer dan 70 excursies in het 
Hondsruggebied georganiseerd door gidsen 
van De Hondsrug UNESCO Global Geopark, 
NP Drentsche Aa, Het Drentse Landschap, 
Het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer.

Presentaties
Voor allerhande verenigingen en andere groe-
pen verzorgen wij presentaties over De Honds-
rug UNESCO Global Geopark. In 2019 hebben 
we voor diverse groepen ruim 30 presentaties 
gegeven. Op verzoek hebben we presentaties 
gecombineerd met een excursie onder leiding 
van een van onze gidsen. 

Wetenschappelijk onderzoek bijhouden
Onze wetenschappelijke commissie stimuleert 
het wetenschappelijk onderzoek in het gebied 
en ziet toe op de wetenschappelijke invulling 
van het geopark. De commissie is dit jaar drie 
keer bij elkaar geweest. De commissie heeft 
onder andere geadviseerd over het Hondsrug-
boek en de exposite Boeren op de Hondsrug. 
Daarnaast werden nieuwe onderzoeken in 
het Hondsruggebied besproken en worden er 
updates gegeven over andere lopende onder-
zoeken.

Digitaal platform voor educatief materiaal
Op onze website is een divers aanbod van 
educatief materiaal te vinden – van lespak-
ketten, films en lesbrieven tot het aanbod op 
locatie. Wij vinden dat de kwaliteit van het 
materiaal omhoog kan. 
Ook het aanbod van de poorten is via onze 
website te vinden. 

Jaarverslag 
2019

16



‘De oude kas was technisch 
verouderd en die moesten we 
afbreken. Dat bood kansen: 
we konden een nieuwe tuin 
inrichten. Omdat de Hortus op 
een uitloper van de Hondsrug 
ligt, kozen we voor een Honds-
rugtuin.’ Jan Poutsma, bestuur-
der van de Hortus botanicus 
Groningen in Haren, vertelt 
erover met een brede glimlach. 
Hij is trots op deze nieuwe 
tuin, die is ontworpen door Jan 
Maas van BOOM Landscape. 
Basis voor het ontwerp was 
het Hondsruglandschap van 
vroeger. Je loopt er letterlijk 
de geschiedenis in. Planten 
die hier vroeger ook stonden, 
waaien vandaag in een andere 
uitloper: die van storm Dennis. 
Het aangelegde stroompje 
kreeg de naam ‘Harense Aa’. 
Het pad erlangs gunt je her en 
der een blik in de diepte en een 
brug met de naam De Rimpe-
ling geeft prachtige doorkijkjes. 
Borden en vitrines staan vol 
informatie maar het meest leer 
je toch van wat Jan ‘de door-
gang’ noemt, een uitsnede van 
de bodem, waar je doorheen 
loopt en waarin je de opbouw 

van de grond ziet: keileem, 
lagen dekzand en (natuurlijk) 
stenen op verschillende dieptes. 

Samen belangstelling creëren 
Bij het maken van de tuin heeft 
de Hortus nauw samengewerkt 
met De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark. ‘Daar hebben 
ze zoveel informatie, en die 
hadden wij nodig, zonder hen 
hadden we de Hondsrugtuin 
niet goed kunnen opbouwen’, 
vertelt Jan.
Van het een kwam het ander. 
‘We wilden de informatie 
over de Hondsrug uitbreiden. 
Daarom doen we nu mee aan 
het Interreg-project. Daarin 
vertellen we samen het verhaal 
van ‘ons’ geopark en andere 
geoparken, zoals het Duitse 
TERRA.vita dat ook meedoet in 
dit project. In 2019 hebben we 
de tuin, doorgang, informatie-
borden en vitrines gerealiseerd. 
Dit jaar (2020) maken we 
een film over de ecologische 
opbouw van de Hondsrug en 
krijgen we een VR-scherm met 
informatie over alle UNESCO 
Global Geoparken en met beel-
den van de ijstijd: hoe zag het 

er toen uit hier, wat liep hier 
en hoe ontwikkelde zich dat? 
Samen creëren we zo belang-
stelling voor de Hortus én de 
geoparken.’ 

Een educatief relict van de ijstijd
In ons verhaal gaat het vooral 
over de botanische waarde van 
het gebied: op deze specifieke 
bodem groeit de ene plant wel 
en de andere niet. Daarin zijn 
de kenmerken zoals die zijn 
ontstaan in de ijstijd essentieel. 
Je loopt over een relict van de 
ijstijd hier. Dat ervaar je nu als 
je door de tuin loopt. 
Het geheel past prima in de 
visie van het Hortusbestuur. 
‘De Hortus heeft nu een breder 
karakter, er is meer aansluiting 
op de regio (het Hondsrugge-
bied), de tuin is aantrekkelijker 
geworden, er is meer te zien en 
ons verhaal is maatschappelijk 
relevanter.’ Educatief is dat 
interessant. Regelmatig komen 
er groepen van basisscholen, 
en met de middelbare school 
aan de overkant van de weg 
heeft de Hortus een ‘contract’: 
zij mogen altijd binnenlopen. 
‘De leerlingen komen hier 
graag’, zegt Jan. ‘En nu pik-
ken ze ook informatie over de 
Hondsrug mee.’ 

door Agnes Nanninga

Een doorgang naar  
de ijstijd

Jan Poutsma
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Benutten
Verhaallijn ‘Boeren op de Hondsrug’ volop in 
ontwikkeling
De uitvoering van dit project is in 2017 gestart 
en we ronden deze begin 2020 af. Met deze 
verhaallijn vullen we de derde kernwaarde van 
het gebied in: het cultuurlandschap van het 
Hondsruggebied met de esdorpen, dat veelal 
door agrarisch grondgebruik tot stand is geko-
men. 

Logo 2

Hierin krijgt De Nabershof in Emmen een 
centrale functie. In het afgelopen jaar hebben 
we intensief gewerkt aan de voorbereidingen 
voor de verbouwing van De Nabershof en de 
realisatie van de expositie daar. Ook hebben 
we de eerste fietsroute ontwikkeld, met als 
bijzonder onderdeel twee picknicktafels met 
informatieve en speelse placemats. Deze staan 
bij twee melkveebedrijven, die de fietsers ook 
kunnen bezoeken. 

In dit project werken we nauw samen met het 
Volk van Grada (eigenaar van De Nabershof) 
en de twee melkveebedrijven. 
Op 30 maart 2020 wordt de Expeditiepoort 
Boeren op de Hondsrug in De Nabershof  
geopend. 

Ambachtmakelaar op stoom
De ambachten die we in ons gebied heb-
ben, horen bij ons erfgoed. We willen niet 
dat ze uitsterven, sterker nog, we willen dat 
de ambachtslieden er een bestaan en toe-
komst mee kunnen opbouwen. Daarom is 
in Zuidoost-Drenthe sinds oktober 2018 de 
ambachtmakelaar actief. Met zijn inzet willen 
we ambachten/vakkennis behouden en de 
afzetmarkt van ambachtslieden vergroten. In 
2019 zijn er achttien bijeenkomsten geweest 
en hebben er tientallen gesprekken plaatsge-
vonden.
Er is veel enthousiasme bij de ambachts- 
lieden en de bijeenkomsten hebben een mooie 
oogst: kansen, mogelijkheden en ook inzicht 
in obstakels. De ambachtslieden hebben 
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behoefte aan gezamenlijke pr, kennisdeling en 
een plek in de regio om producten te verko-
pen. In het voorjaar van 2020 krijgt het project 
Ambachtmakelaar een prominente plaats in 
Hunebedcity in Borger, ook worden er produc-
ten van onze ambachtslieden verkocht. 

R&T-beurs
Op 7 februari vond de jaarlijkse Recreatie & 
Toerisme Beurs plaats. Wij organiseerden deze 
samen met Hondsrug Drenthe. Alle onderne-
mers uit ons gebied kregen een uitnodiging. 
Tijdens de 10e editie konden ondernemers uit 
deze branche elkaar ontmoeten en zich laten 
informeren over actuele ontwikkelingen, met 
een gevarieerd programma. 
Uiteraard werd ook de Kei van de Hondsrug 
uitgereikt, de prijs voor de ondernemer met 
het meest opvallende, creatieve en innovatieve 
product. De winnaar was dit jaar EKOtours.

Toeristische producten in ontwikkeling
Een aantal toeristische producten is in ontwik-
keling, onder meer de langeafstandwandelroute 
‘het Hondsrugpad/Hunenweg’, waarover u in 
het hoofdstuk Beleven al heeft kunnen lezen. 

Hondsrugboek 
In samenwerking met Het Drentse Landschap 
en het Hunebedcentrum gaan we een publieks-
boek over De Hondsrug uitgeven. Aan het boek 
wordt voortvarend gewerkt, het zal in oktober 
2020 gepresenteerd worden.

Fotoboek over De Hondsrug
We zijn in gesprek met Uitgeverij Koninklijke 
Van Gorcum, fotograaf Karin Broekhuijsen, 
vormgever Arjen Snijder en tekstschrijver  
Bertus Boivin over het maken van een drietalig 
fotoboek over de Hondsrug. 

Geoparksafari’s
We stimuleerden ook het afgelopen jaar weer 
ondernemers om kwalitatief goede en makke-
lijk te boeken Geoparksafari’s te ontwikkelen, 
waarin recreanten het Hondsruggebied bele-
ven. Belangrijke elementen zijn en blijven inno-
vatie, luxe, kwaliteit, sportief, actief, cultuur en 
avontuur.
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Groningen
Na een inhaalslag maakt Groningen volwaardig 
deel uit van het geoparkgebied. Alle algemene 
activiteiten van ons bureau komen ook ten 
goede aan dit gebied. Doordat de provincie Gro-
ningen geen financiële bijdrage meer geeft aan 
de organisatie is de specifieke inzet beperkt. 

Bij Haren is een nieuwe hotspot ontwikkeld: 
het archeologisch wandelpark De Vork. Dit 
wandelpark bij het nieuwe opstelterrein voor 
treinen is in juli geopend. We hebben hierin 
samengewerkt met de provincie Groningen.
Met het Noordelijk Scheepvaartmuseum zijn 
we in gesprek over de planontwikkeling om toe 
te groeien naar het historisch museum van de 
stad Groningen. In die plannen past het ook om 
de noordelijke poort van het geopark te worden. 
In 2019 kreeg het plan verder vorm.

In de Hortus Haren is de aanleg van de Honds-
rugtuin afgerond. Naast een keientuin is ook 
de informatievoorziening over de ontstaansge-
schiedenis van De Hondsrug UNESCO Global 
Geopark aanwezig.

Met de gemeente Groningen zijn we in gesprek 
om de hotspots in de stad verder uit te werken 
en het verhaal van De Hondsrug zichtbaarder 
te maken. 

Met het FORUM zijn we in gesprek over de 
zichtbaarheid van het geopark in het gebouw.  
We denken aan het maken en vertonen van  
een film over de ontstaansgeschiedenis van  
het Hondsruggebied.

Met de VVV Groningen zijn we in gesprek over 
geoparkpromotie in de ruimte van de VVV 
en gaan we een gidsenbijeenkomst met de 
‘stad Groningen gidsen’ organiseren om het 
geoparkverhaal in de stadswandelingen op te 
nemen.

Streekeigen Ondernemen
Via het project ‘Streekeigen Ondernemen’ werd 
in Zuidoost-Drenthe, via de aanstelling van een 
streekconsulent sinds 2016, invulling gege-
ven aan de versterking van het (streekeigen) 
ondernemerschap. Het is een aanpak waarbij 
bestaande en nieuwe ondernemers gestimu-
leerd worden om de identiteit van het gebied 
als economische factor mee te nemen in hun 
producten. Ingezet wordt op verhoging van 
kennis, innovatiekracht, kwaliteit en uitstraling 
van de bedrijven. 
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Het project liep eind 2018 officieel af maar 
heeft in 2019 een verlenging gekregen. De 
insteek van het project heeft een koerswijziging 
ondergaan. Binnen het project Gastvrijheid en 
Streekeigen Ondernemen werken we aan een 
aantal projectonderdelen zoals een Inspiratie-
reis - Excursie voor ondernemers. We organi-
seren een reis langs verschillende bestemmin-
gen, ter inspiratie voor ondernemers uit het 
Hondsruggebied. Op deze bestemmingen zien 
en ervaren de reizigers hoe de ondernemers er 
gebruik maken van de streek.

Binnen het project Gastvrijheid en Streekeigen 
Ondernemen gaan we de OerToer op een aantal 
punten verbeteren, zodat deze gebruiksvrien-
delijker en aantrekkelijker is voor de bezoekers 
en beter aansluit bij het gedachtegoed achter 
de OerToer en het streekeigen ondernemen. En 
daarbij willen we er meer ondernemers in heb-
ben die zich beter presenteren. 

Inmiddels zijn er 110 ambassadeurs aan De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark verbon-
den. Zij hebben allen de ambasssadeurscursus 
gevolgd. Begin 2020 gaat voor de zesde keer 
een ambassadeurscursus van start.

Ondersteuning nieuwe initiatieven
Diverse ondernemers en organisaties zien De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark als een 
concept met kansen waar zij zich bij aan kun-
nen sluiten. Wij adviseren bij de inhoudelijke 
uitwerking en kunnen ondersteunen bij de pr 
en marketing. Dit is een belangrijke rol omdat 
daarmee invulling wordt gegeven aan een 
gewenste economische ontwikkeling. 

In dit kader hebben wij samengewerkt met de 
organisatoren van Mammoet, het grote thea-
terspektakel op het Buinerveld. Wij hebben al 
onze partners en ambassadeurs benaderd met 
het aanbod om mee te denken over het ontwik-
kelen van een dienst, product of arrangement 
rond dit theaterspektakel (bijvoorbeeld over-
nachtings- of dinerarrangement). Alle onder-
nemers die zoiets ontwikkelden, kregen gratis 
exposure op de website van Mammoet. 

We hebben samengewerkt met kunstenaar  
Bart Eysink Smeets van het project ‘De steen 
die terug naar huis ging’. Hij heeft in oktober 
2019 een zwerfsteen die hier 150.000 jaar 
geleden in de Saale-ijstijd terecht is gekomen 
vanuit het Finse eiland Åland, vanuit Borger 
met een auto met aanhanger teruggebracht. 
Wij hebben hem bij zijn initiatief ondersteund 
en we hebben samengewerkt in communicatie-
middelen en promotieactiviteiten. 

Ook heeft hij educatief materiaal voor een 
workshop ‘Bouw je eigen steentransport’ voor 
kinderen van 6-11 jaar ontwikkeld. In de kerst-
periode is deze workshop voor kinderen in het 
Hunebedcentrum georganiseerd. Er was veel 
belangstelling. In de Geoparkweek 2020 zal 
deze workshop opnieuw worden aangeboden.

Oostermoer
Met de organisatie van ‘Oostermoer’, in 2020 
vanuit Eext, gaan we samenwerken in de pro-
motie van de wandelroutes die op 11 juli 2020 
zullen plaatsvinden. De deelnemers komen 
langs hotspots van De Hondsrug UNESCO 
Global Geopark. Ook denken we na over beleef-
momenten met bijvoorbeeld hunebedbouwers, 
of andere living history en uitleg van gidsen 
tijdens de routes. 

Partnernetwerk
Meer dan 225 bedrijven en organisaties hebben 
zich inmiddels aangemeld als partner van het 
geopark. 

Vertaling kernwaarden naar expedities en 
poorten
Onze drie kernwaarden zijn onze inhoudelijke 
focus. Die willen we ook laten doorwerken in 
de expedities en poorten. Op de website spelen 
we hierop in. Bij de hotspots bekijken we hoe 
de belevingswaarde ter plekke beter kan.

Hondsrugpad/Hunenweg
In samenwerking met het geopark TERRA.vita 
en het Naturpark Moor kijken we of het Honds-
rugpad/de Hunenweg een Europese kwaliteits-
wandelroute ’Leading Quality Trail - Best of 
Europe’ kan worden. Geoparkgidsen hebben 
hiervoor een cursus gevolgd en hebben het 
Nederlandse deel van de route op de gestelde 
criteria getoetst. 
De route ligt nu bij het Kadaster om grondeige-
naren in kaart te brengen en met hen in contact 
te treden. Deze ontwikkeling is onderdeel van 
het plan waarvoor Interreg ons subsidie heeft 
toegekend. 
Het plan om het Hondsrugpad in boekvorm 
uit te brengen is in 2019 niet gelukt omdat de 
route nog niet is vastgesteld.
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Ruiterroute
We hebben een bijdrage geleverd aan de ruiter-
route De Hondsrugtrail. Samen met gemeenten 
gaan we de ruiterroute meer impact geven door 
hem via een folder, internet en GPS te ontslui-
ten en door overnachtingsadressen langs de 
route aan te bieden. De Hondsrugtrail wordt 
begin 2020 gelanceerd. 

De Wandelapp
De wandelapp van AnnoDrenthe.nu voldeed 
niet meer is daarom niet meer beschikbaar. 
Er wordt met het Recreatieschap Drenthe 
gewerkt aan een nieuwe app die in 2020 ope-
rationeel wordt. 
De routes van de Geoparkwandelcafés werken 
onder een ander systeem en zijn onder ‘rou-
tes’ op de website van het geopark te vinden.

Geoparksafari’s
Ondernemers en terreinbeheerders hebben 
we ook in 2019 gestimuleerd om kwalitatief 
goede en gemakkelijk te boeken Geoparksa-
fari’s te ontwikkelen, waarin recreanten het 
Hondsruggebied beleven. Belangrijke elemen-
ten zijn en blijven innovatie, luxe, kwaliteit, 
sportief, actief, cultuur en avontuur. Er zijn 
een paar leuke safari’s bij gekomen, zoals 
bootje varen op het Paterswoldsemeer en de 
excursie met de Veenland Express. We zouden 
graag zien dat ondernemers er meer aandragen.

Sportieve evenementen
Ons gebied leent zich uitstekend voor spor-
tieve activiteiten. Regelmatig zijn er dan ook 
sportevenementen. Wij ondersteunen de orga-
nisatie van het UNESCO Geopark Hondsrug 
crosscircuit, dat hardlopers in zes crosslopen 
door bos, over heide en zand voert. Seizoen 
2019/2020 was het de 6e editie. Er is een 
toenemend aantal deelnemers. 
Op onze website worden na elke loop de uit-
slagen vermeld. 

Ook werken we samen met de organisatie van 
de Geopark Hondsrug Classic. De Hondsrug 
Classic is een van de grootste mountainbike- 
evenementen waarbij alle categorieën in een 
wedstrijd starten. Van ervaren wedstrijdrijders 
tot en met de recreant en liefhebber. Jansen 
Event-Sportmanagement heeft in 2014 het 
initiatief genomen om de Hondsrug Classic 
nieuw leven in te blazen. Sinds 2014 onder de 
nieuwe naam: Geopark Hondsrug Classic.

Ons geopark was met sponsoruitingen en de 
inzet van ons promotieteam goed zichtbaar tij-
dens de Superprestige Gieten, het wereldkam-
pioenschap Veldrijden op 13 oktober 2019.

Al sinds 2013 zijn we sponsor van Haren- 
Haren, dé wielerklassieker met routes door 
het Hondsruggebied. Op 7 juli 2019 vond 
deze tocht plaats. 
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Beschermen

Kernwaarden vertalen naar beleid en 
beheer
We zetten ons bij al onze projecten en activi-
teiten in voor een goede bescherming van het 
archeologisch, aardkundig, landschappelijk en 
natuurlijk erfgoed in het Hondsruggebied. In 
overleg met overheden en terreinbeheerders 
denken we mee over hoe nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen landschappelijk kunnen wor-
den ingepast. Ook jagen we adequate bescher-
ming aan van dit erfgoed, net als het expliciet 
vertalen van de drie kernwaarden van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark in beleid 
van de overheden en TBO’s. 

Uitvoering monitoringssysteem
Het monitoringssysteem dat in het afgelopen 
jaar is ontwikkeld, bleek in de praktijk nogal 

bewerkelijk. In de afgelopen maanden hebben 
we een plan gemaakt om het te versimpelen. 
Nu kunnen vrijwilligers gemakkelijker helpen 
met het monitoren van onze hotspots. Deze 
monitoring is belangrijk omdat we hiermee een 
vinger aan de pols houden bij de mate waarin 
we voldoen aan de criteria van UNESCO en de 
GGN.
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Onze organisatie

Bestuur
• 5 leden
• 4 vergaderingen 
• Belangrijkste onderwerpen: 

 -  de invulling van de aanbevelingen van 
het UNESCO Global Geopark Council bij 
de vierjaarlijkse evaluatie

 - Interreg-project
 - projecten

• Andere belangrijke punten: 
 -  de voortgang van de uitvoering van het 

Masterplan 2017-2027
 - de subsidieaanvraag en begroting 2020 
 -  aftreedschema bestuur en nieuwe 

bestuursleden
 -  natuurlijk kwamen ook de voortgang van 

de deelprojecten en de stand van zaken 
van de financiën elk kwartaal aan de orde

• Bezetting (per 31-12-2019) 
 - Jacob Bruintjes, voorzitter
 - Nynke Houwing
 - Hendrik Oosterveld, secretaris
 - Mathilde Stiekema (penningmeester a.i.)
 - vacature
 - Dick Dijkstra (adviseur)

• Agendacommissie
 -  Gretha Roelfs, provincie Drenthe, 

voorzitter
 - Ton Lammers, gemeente Aa en Hunze
 -  Simone la Brijn, gemeente Borger-

Odoorn
 - Wilma Terburg, gemeente Coevorden

 - Lisette Coljé, gemeente Emmen
 - Patricia Langen, gemeente Tynaarlo
 - Guido Hummel, gemeente Groningen
 - Dick Dijkstra, Recreatieschap Drenthe
 - Harrie Wolters, Hunebedcentrum
 -  Kees Folkertsma, Nationaal Park  

Drentsche Aa
 - Lars Borgdorff, Marketing Drenthe

• Wetenschappelijke commissie
 - Theo Spek, voorzitter
 - Enno Bregman
 - Ineke Delies-de Vries
 - Michiel Gerding
 - Johan Kasper
 - Erik Meijles
 - Brigitte Nitsch
 - Wijnand van der Sanden
 - Arie Stoffelen

• Geoparkbureau
 - Cathrien Posthumus, manager
 -  Liesbeth Simon, medewerker 

communicatie 
 -  Leo Bouwmeester, projectmedewerker  

Landschap en Educatie
 - Hans Jansen, ondersteuning en ICT 
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Agendacommissie (adviesorgaan voor het 
stichtingsbestuur) 
•  11 vertegenwoordigers van de gemeenten, 

provincies, terrein beherende organisaties, 
poorten, Nationaal Park Drentsche Aa en 
Marketing Drenthe. 

• 3 vergaderingen
• belangrijkste onderwerpen:

 -  de voortgang van de uitvoering van het 
Masterplan 2017-2027

 -  de subsidieaanvraag en begroting 2020 
 -  diverse projecten in voorbereiding 

zoals het Hondsrugpad als Leading 
Quality trail, Hunzebos 3D en overige 
onderdelen van het Interreg-project

Wetenschappelijke commissie
• 3 vergaderingen
• 9 leden
•  onder leiding van prof. dr. ir. Theo Spek, 

hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen

•  stimuleert verantwoord onderzoek in het 
gebied en ziet toe op de wetenschappelijke 
invulling van het geopark

•  gaat steeds beter functioneren, met name 
als aanjager van onderzoek op de Hondsrug

•  het onderzoek naar de oude routes over de 
Hondsrug is afgerond 

•  een aantal leden werkt aan een paper over 
de Hondsrugidentiteit

•  er is een nieuw afstudeeronderzoek opge-
start over de relatie tussen de Hondsrug- 
dorpen en de veenkoloniale dorpen. 

•  redactionele inbreng in het Hondsrugboek 
•  inhoudelijke inbreng en toetsing in de 

Expeditiepoort Boeren 
• betrokken bij samenstelling congres 2020

Geoparkbureau
•  spin in het web van onze netwerkorganisa-

tie 
•  hoofdtaken: coördinatie, afstemming, mar-

keting & communicatie, educatie en initië-
ren van nieuwe activiteiten die De Honds-
rug UNESCO Global Geopark versterken

•  kleine organisatie met veel partners
•  manager (0,9 fte), medewerker communica-

tie (1 fte), projectmedewerker Landschap en 
Educatie (0,66 fte), ICT-medewerker (werk-
ervaringsplek), secretarieel medewerker (0,3 
fte) en diverse vrijwilligers

• veel energie is gestoken in 
 -  projecten: Boeren op de Hondsrug, 

Interreg-project, Ambachtmakelaar, 
Hunzebos 3D

 -  de ontwikkeling van nieuwe projecten 
die bijdragen aan de invulling van het 
masterplan

 -  het oppakken van de aanbevelingen 
vanuit de vierjaarlijkse evaluatie van de 
UNESCO Geopark-status

 -  ontwikkeling van een concept voor de 
verbetering van de educatie
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Ons netwerk
Wij zijn een netwerkorganisatie. Wij werken samen met ruim 200 partners. Dit zijn onder meer 
gemeenten, provincies, toeristische en horecaondernemers, marketingorganisaties, terrein behe-
rende organisaties, natuurorganisaties, musea, ateliers, historische verenigingen, culturele instan-
ties, onderwijs- en educatie-instellingen, evenementenbureaus, fotografen en andere ondernemers.

Partnernetwerk
Onze partners onderschrijven onze filosofie en 
willen een actieve rol vervullen bij de ontwik-
keling van activiteiten die het imago van De 
Hondsrug UNESCO Global Geopark verster-
ken. Dit partnernetwerk is een unieke moge-
lijkheid om invulling te geven aan nieuwe pro-
duct-marktcombinaties. De verdere uitrol van 
het concept van de Geoparksafari’s, gekoppeld 
aan een boekingsmogelijkheid, hoort hierbij. 

Actief in het internationale Geoparknetwerk 
Zowel binnen het Europese als het wereld-
wijde Geoparknetwerk (resp. EGN en GGN) 
participeren we actief, bijvoorbeeld door het 
bezoeken van het jaarlijkse congres en de 
vergaderingen. We verzorgen daar presenta-
ties en zitten ook workshops voor. Zo ook dit 
jaar. Bij de Voorjaarsvergadering van het EGN 
in april brachten we, samen met ons Duitse 
buurpark TERRA.vita, het voorstel in om de 
Voorjaarsvergadering van 2022 in ons gebied 
te organiseren. Dat voorstel is positief ontvan-
gen, dus dat gaat door. 

 

Eind september waren we aanwezig bij het 
Global Geoparks Network Congres. Tijdens 
deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor 
vertegenwoordigers van alle geoparken ter 
wereld werd bekend gemaakt welke aspiring 
geoparken de UNESCO Geopark-status krijgen 
en welke deze na evaluatie behouden. 
We hebben in juni een kandidaatpark bezocht 
en een ontvangen. Zo ondersteunen we hen in 
de voorbereidingen van hun kandidatuur (zie 
Bezoekende groepen onder Beleven).
We leverden kopij aan voor de digitale 
nieuwsbrief van het EGN.
Verder zijn we actief in de groep UNESCO  
Global Geopark Evaluatoren. 
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Alfacollege, gemeente 
Aa en Hunze, gemeente Borger-Odoorn, 

gemeente Coevorden, gemeente Emmen, gemeente 
Groningen, gemeente Haren, gemeente Tynaarlo, Geopark 

De Hondsrug wandelcafés, Global Geopark TERRA.vita, Groninger 
Archieven, Hanze Hogeschool, Het Drents Archief, Het Drentse Landschap, 

Het Groninger Landschap, Homanshof, Hondsrug Drenthe, Hortus 
Botanicus Haren, Hunebedcentrum, Hunebed Highway Business Club, IVN, 

Magisch Drenthe, Marketing Drenthe, Marketing Groningen, Museumboerderij 
De Nabershof, Nationaal Park Drentsche Aa, Naturpark Moor, Noordelijk 

Scheepvaartmuseum, provincie Drenthe, provincie Groningen, Recreatieschap 
Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, Stedelijk Museum 

Het Arsenaal, Stenden University, Stichting Marketing Regio Emmen, 
Toeplah, ’t Volk van Grada, UNESCO European Geoparks 
Network, UNESCO Global Geoparks Network, Van Gogh 

Huis, Veenpark, Waterpark De Bloemert

Een volledig overzicht van onze partners vindt u op onze website.

Partijen waar wij in 2019 intensief mee samenwerkten
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Communicatie & marketing
Voor onze visie, ambities en programmalijnen zijn communicatie en marketing cruciale instru-
menten. We zetten hier dan ook intensief op in. In dit hoofdstuk geven we u een indruk van wat 
we allemaal doen, zowel strategisch als uitvoerend.

Het nieuwe merk uitdragen
In het masterplan is opgenomen dat we inzet-
ten op het merk ‘De Hondsrug UNESCO  
Global Geopark’. Met deze profilering willen 
we ons binden aan bewoners en bezoekers 
van het gebied en de internationale waarde-
ring uitdragen die de UNESCO-status met 
zich meebrengt. In de nieuwe publieksfolder, 
op de gebiedsborden en de nieuwe website 
doen we dit al. 

Gebiedsmarketing
Naast de bewustwording van de inwoners van 
ons gebied, de ontwikkeling van educatief 
materiaal en het stimuleren van onderzoek, is 
de toeristische ontsluiting van het gebied een 
belangrijk speerpunt. 

Strategie
Het Hondsruggebied trekt een grote groep 
bezoekers. Zij komen af op het mooie land-
schap, grote attracties als Wildlands of de 
bungalowparken, voorzieningen voor kinderen 
en de eindeloze wandel- en fietspaden. We 
willen hen verleiden langer te blijven door de 
kwaliteit van het huidige aanbod te verbeteren 
en uit te bouwen. En we willen nieuwe bezoe-
kers aantrekken door meer nadruk te leggen 
op de UNESCO-status en de drie kernwaar-
den. We richten ons met name op mensen die 
zich aangetrokken voelen tot het landschap en 
de cultuurhistorie, onder wie de internationale 
geotoeristen. 

Regionale samenwerking in 
gebiedsmarketing
Op de Hondsrug is een nauwe samenwer-
king tot stand gekomen op het gebied van de 
toeristische promotie. De Drentse Hondsrug-
gemeenten hebben gezamenlijk een Honds-
rug Drenthe Magazine uitgebracht. Met de 
Geopark Oertoer kunnen (potentiële) gasten 
van het Hondsruggebied op onze website hun 
eigen Oertoer samenstellen. De Oertoer is 
ook op de website van Marketing Drenthe te 
vinden. 
Met marketingorganisaties (waaronder  
Marketing Groningen en Marketing Drenthe) 
en andere betrokkenen maken we jaarlijks 
afspraken over de externe promotie. In het 
najaar hebben we met Marketing Drenthe 
samengewerkt in de campagne OerDrenthe. 

10
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WELKOM OP EEN REIS DOOR DE TIJD
Je kunt in het UNESCO Global Geopark De Hondsrug prachtig fietsen 
en wandelen. 150.000 jaar geleden vormde een gigantische ijsmassa 
dit unieke gebied met ruggen, dalen en stromende beken. Bewonder 
hunebedden, grafheuvels en andere prehistorische schatten. En ontdek 
onze middeleeuwse esdorpen en authentieke Saksische boerderijen. 
De Hondsrug loopt van Groningen (stad) tot Coevorden. 

United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization
De Hondsrug UNESCO Global Geopark 
       Van alle tijden ...

UNESCO
Het Hondsruggebied is door UNESCO erkend 
als Global Geopark. Het enige in Nederland, 

een van de 140 wereldwijd.
www.dehondsrug.nl
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Communicatiemiddelen
Om onze strategie uit te voeren, zetten we een 
mix van communicatiemiddelen in. 
In 2019 hebben we onze publieksfolder ver-
nieuwd en breed verspreid. Deze maakt de 
bezoeker enthousiast, vertelt hoe het gebied is 
ontstaan en ontsloten en geeft informatie over 
de poorten en het UNESCO Global Geopark 
netwerk.
Verder vindt er gebiedspromotie plaats via 
onder andere social media, website, een digi-
tale nieuwsbrief, advertenties en redactionele 
artikelen in toeristische uitgaven, informatie-
verstrekking via de TIP’s, banners en logo’s 
bij bedrijven, poorten en evenementen. Ook 
zetten we ons promotieteam in op regionale 
en landelijke beurzen en bij evenementen. Het 
Hondsrug Promotieteam verschaft op publieks-
evenementen informatie over het geopark en 
de mogelijkheden om activiteiten te onderne-
men in het gebied. Het promotieteam wordt 
gecoördineerd vanuit het Geoparkbureau. 

Website
Onze website www.dehondsrug.nl is een bele-
vingssite geworden. We zijn steeds bezig met 
het doorontwikkelen.
Naast onze eigen content haalt zij haar infor-
matie uit de database van drenthe.nl. De acti-
viteiten van Marketing Groningen, voor zover 
van toepassing op het geoparkgebied, en het 
Nationaal Park Drentsche Aa worden door het 
geopark zelf vermeld.
De website heeft verder een informatieve 
functie voor onderwijs, ondernemers, overige 
partners en subsidiegevers. 

Communicatie: overzicht en cijfers
• 40.000 publieksfolders verspreid
•  10.000 Duitstalige en 10.000 Engelstalige 

publieksfolders verspreid
•  advertenties in diverse toeristische 

brochures
•  redactionele artikelen in toeristische 

uitgaven
•  diverse artikelen aangeleverd voor 

nieuwsbrieven van partners
•  redactionele inbreng in Hondsrug Drenthe 

Magazine (oplage 50.000)
•  40 evenementen waar ons promotieteam 

is geweest
•  geoparkpromotie tijdens een 

TT-evenement
•  geoparkpromotie tijdens Drentse 

Fiets4daagse (juli 2019), Superprestige 
(oktober 2019), UNESCO Geopark Cross 
circuit (oktober 2018 - maart 2019 en 
oktober 2019 - maart 2020) en Geopark 
Hondsrugclassic (september 2019) 

•  geoparklogo op infoborden en bij 
aangesloten organisaties, ondernemers en 
het Vliegveld Eelde

•  banieren en vlaggen bij bedrijven en 
poorten

• 15 nieuwsberichten op de website
• 12 digitale nieuwsbrieven
• 13 persberichten verstuurd
•  7.500 programmaboekjes Geoparkweek 

2019 verspreid
• 3564 volgers op Facebook
• 2217 volgers op Twitter 
• informatie verstrekt via de TIP’s
•  informatie verstrekt via bestaande 

kanalen van onze partners, zoals op hun 
websites, in de informatiemagazines van 
organisaties, via gemeentelijke huis-aan- 
huisbladen, etc.

•  inhoudelijke inbreng en participatie in  
Op weg: Hunebed Highway, televisieserie 
op MAX 

•  RTV Drenthe radioprogramma over  
hotspots geopark 
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Leuk om met Ginie niet tijdens 
een excursie of in de stand van 
het promotieteam te spreken.
Ze nodigde me uit bij haar 
thuis, het huis in Gasselte, het 
huis waar ze al haar hele leven 
woont en waarvandaan ze als 
klein meisje van vier jaar, aan 
de hand van haar vader en met 
opa, vertrok voor wandelingen 
op het Drouwenerzand. Ik durf 
te stellen: háár Drouwener-
zand.
Hoeveel stappen heeft ze daar 
wel niet gezet? 

Natuurliefhebber pur sang
Er ligt een routekaart op haar 
bank: ‘Ik ben bezig met het 
maken van een tweede fiets-
excursie voor een ondernemer 
hier in Gasselte, dat komt 
straks wel weer, eerst koffie!’
Ginie is bijna 70 en 10 jaar met 
pensioen. Ze heeft iets met 
mensen, ze werkte als perso-
neelsadviseur en vond het op 
haar 60e wel welletjes. Haar 
moeder verzorgen was toen 
haar voornaamste taak en toen 
zij overleed stortte natuurlief-
hebber Ginie zich op het geven 
van excursies, op De Hondsrug, 
voornamelijk voor Staatsbos-
beheer. Bij het Boomkroonpad 
is ze als vrijwilliger ook veel te 
vinden. Volwassenen en kinde-
ren vertellen over het bijzon-
dere Hondsruggebied, over het 
ijstijdenlandschap, de flora en 
fauna en over de cultuurhisto-
rie, de vele bijzondere verhalen 
die er zijn.

Vertellen over de Hondsrug 
Vanaf 2012 is Ginie ook geo-
parkgids, via een oproep in de 
huis-aan-huiskrant kwam ze 
in contact met het geopark-
bureau. En toen het promotie-
team enthousiaste leden zocht 
was ze meteen van de partij. 
Tijdens vele evenementen, bin-
nen en buiten Drenthe, vertelt 
ze over het Hondsruggebied. Ze 
merkt dat steeds meer men-
sen weten over de UNESCO 
Geopark-status die het gebied 
gekregen heeft en er trots op 
zijn. 
Tijdens de Reis&Co beurs in 
Groningen (begin januari 2020) 
spraken vele bezoekers over de 
serie van MAX Op weg; Hune-
bed Highway (uitgezonden eind 
december 2019/begin januari 
2020) over deze beleefweg in 
het geoparkgebied. ‘Ik hoor 
vaak: we hoeven niet naar het 
buitenland! Wat is Drenthe 
mooi!’

Met jong en oud op pad
Door R&T ondernemers, bij-
voorbeeld Landschapscamping 
De Sparrenhof en Camping 
Horstmannshof, wordt Ginie 
vaak gevraagd excursies te 
organiseren. ‘Er zijn camping-
gasten die bij aankomst op de 
camping er direct naar vragen. 
Ik ontmoet ook steeds meer 
kinderen die met hun ouders 
graag met mij op pad gaan. 
Kinderen zijn zo enthousiast en 
leergierig! Ik vind dat zo leuk! 
Ik krijg er zelf ook zoveel voor 
terug!’

Een kei met een kei! 
Ik kan wel uren blijven 
zitten bij Ginie, haar enthou- 
siasme, haar vrolijke uitstraling 
en wat weet ze veel! We maken 
nog een foto. ‘Buiten, in mijn 
tuin, daar heb ik ook keien, 
ik heb ook de keiencursus 
gevolgd van Harry Huisman, 
weet jij wel wat voor kei dit is?’ 
De foto wordt gemaakt, buur-
poes Streepje komt ook een 
kijkje nemen. En dan vertrek ik 
weer.
Opgeladen en klaar voor een 
kantoordag! 

door Liesbeth Simon

Op bezoek bij Ginie Kaspers, gids 
en lid van het promotieteam
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Financiën11 Overzicht in een notendop in euro’s

Salarissen 217.915

Huisvesting 13.887

Bureaukosten 32.334

Afschrijving 372

Vrijwilligers 8.139

Rente 3.389

Activiteiten 29.395

Educatie 8.456

Communicatie 22.935

Cofinanciering projecten 48.781

Totaal uitgaven 385.603

Totaal inkomsten 386.377

Resultaat 774

Algemene reserve nu 14.639

Reserve projecten 50.000

R&T Beurs

Geoparkweek

Promotieteam

Geopark Crosscircuit

Met een gids op pad

Sponsor veldrit

45% Provincie DrentheGemeente Tynaarlo 7% 

Gemeente Groningen 11% 
         

Gemeente Emmen 7% 

Gemeente Coevorden 7% 

 Gemeente Borger-Odoorn 7% 

Recreatieschap Drenthe 5% 
4% Overige opbrengsten

7% Gemeente Aa en Hunze

Inkomsten totaal € 386.377

Projecten

 1.651.754 
Interreg UNESCO 

Geopark coöperatie 
met Geopark TERRA.vita

(tot 01-2020)

676.500
Boeren op de 

Hondsrug
(tot 02-2020)

225.000
Streekeigen 
Ondernemen
(tot 07-2020)

234.970
Ambachtmakelaar 

(tot 07-2020)

124.080
Hunzebos 3D
(tot 01-2020)
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En door!  
We ontwikkelen ons concept constant door. Bestaande producten passen we voortdurend aan  
aan de eisen van de tijd. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe projecten.

In 2020 dienen we de applicatie voor de ver-
lenging van de geoparkstatus voor de periode 
2021 in bij het Global Geoparks Network. 
Ook gaan we starten met de organisatie van 
het congres van het European Geoparks 
Network, dat in het voorjaar van 2022 in 
het Hondsruggebied door ons georganiseerd 
wordt.

De evaluatie van het geopark, de opening van 
de poort Boeren op de Hondsrug, het verder 
werken in het Interreg-project zijn belangrijke 
ontwikkelingen, die het geopark op een vol-
gend level brengen.

12
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