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De Dekzandrug Orvelte is een

tien kilometer lange zandrug
in het hartvan Drenthe. De

rug is tot drie meter hoger
dan zijn omgeving; de dorpen
Westerbork en Orvelte zijn
erop gebouwd. De Dekzan-
drug Orvelte verbergt een

ontstaansgeschiedenis onder
invloed van ijs, wind, water
en de mens.
Zd n 24O.Ooo - 120.000 jaar
geleden werd Noord-Neder-
land bedekt met landijs en
werd het Drentse keileemPla-
teau gevormd. Een ijslob
vanuit het noordoosien stuw- -

de een lage rug op, ingesloten
door beekdalen. Tijdens de

laatste ijstijd, zo'n 116.000 tot
12.000 jaar geleden, lag hier
geen ijs, maar waaiden er
enorrne hoeveelheden zand
over Drenthe die de keileem-
rug bedekten.
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Aardkundige Monumenten
vertellen veel over de natuur-
lijke ontstaanswijze vatr een'
gebied. Gedeputeerde Henk
Jumelet:,,De Provincie-Dren-
the vindt het belangrijk om
de parels van het aardkundig
waardevolle Drenthe onder

de aandacht te brengenvan
eenbreed publiek. Elk jaar
onthullenwe daaromin
samenwerking met andere
partijen, zoals gemeenten,
terreineþenaren, IVN en
onderwij sinstellingen, een
aardkundig monument. Op
deze manier blijft het verhaal
van Dè Dekzandrugvoor
toekomstige generaties be-
kend en behouden."

Ieerlingen van de basisscho-
len CBS DeWegwijzer (Bram
Pfeifer en Shadhushan Kreeft)
en OBS De Lindelaar (Lieke

Dolfing en Lars Bijl) uit Wes'
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terbork onthulden samen
met wethoudär Gerard Lo-
huis, gedeputeerde Hénk

Jumelet en gebiedsmanager
Ans van Wijk van Staatsbos-

.beheer het informatiepaneel.
Wethouder Gerard lohuis:
,,De Dekzandrug Orvelte ligt
in een rnooie omgevingwaar-
van iedereen kan genieten:
de toerist, de inwoners van
deze gemeente en natuurlijk
ook de kinderen uit de dor-
pen."
Meer info ovet Aardkundige
Waarden is te vinden op
www.provincie.drenthe.n{
aardkundigewaarden.

Dekzandrug Orvelte
De provincie Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe hebben medio november de Deløandrug

Orvelte onthuld als achtste Aardkundig Monument in Drenthe.
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