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Orvelter zandrug nu monument
LEONIE SINNEMA

ORVELTE Westerbork en Orvelte
danken hun bestaan aan een eeu-

wenoude zandrug. Deze heeft sinds
gisteren eenbeschermde status als

ãardkundig monument. Hoe bii'
zonder is dat, zand?

Kinderen van groeP 3 van de twee

basisscholen uit Westerbork moch-

ten gisteren op onderzoek uit. ',Mijn
vadãr werkt hier ook en ik kom hier
heel vaak, ik vind het hier niet zo bii-
zonder", zegt een leerling van De

Lindelaar. Viel klasgenooties delen

deze mening. Logisch, wat ie vooral

ziet is zand. Heel veel zand.
Totdat ie wat verder kijkt' Daar

loopt de- Orvelter schaaPskudde

door het Reiintjesbos. ,,Ik ben bang

voor schaPen!", gilt een iongetie'
Theater, bliikt even later.

De kinderen houden halt oP een

halve kilometer afstand van het

aardkundig monument. Het hoogte-

verschil isãuidelijk te zien. ,,Hier is

een zandafgraving geweest", legt

boswachter Evert Thomas uit'
De kinderen zoeken de hoogte oP'

Hun laarsies zakken dieP in de

srond. ,,Moeras' Niet verder loPen

ñoot", *uattchuwt de boswachter'

,,Het leven was vroeger oP de hoger
gelegen plaatsen. Hier trokken men-

ien tangs, woonden ze en werden ze

ook begraven"' De dekzand-rug was

vroeger een doorgaande weg van

oost-naar west. ,,Ieuw!", klinkt het

hartgrondig. En even later weer een

noodkreet. Een meisie is gevallen'

Het zit haar niet mee, even later zit
ze met haar mooie rokie vast in een

struik. Het leven in de natuur gaat

niet altiid over rozen.
Vier kinderen mogen gedePuteer-

de Henk Jumelet en wethouder Ge-

rard Lohuis helpen bii het onthullen
van het monument: een Plaquette
oo een picknicktafel' Een feestie, het

is'dringen wie het resultaat het eer-

ste mãg bekijken. En het uitzicht
vanaf dã plek is schitterend, net een

schilderij. De herdervan de schaaps-

kudde vérvolmaakt het plaatie door

op het goede moment langs te ga-

Iopperen oP ziin Paarcl.
ìvtet de 

-dekzandrug in orvelte
komt het aantal aardkundige monu-

menten in de Provincie oP acht'


