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Wandeling vuursteenroute

Volg de vuursteen

Graag stellen wij u de vuursteenroute voor. Deze route
maakt een verbinding tussen de verschillende vuursteenwinplaatsen in Rijckholt, St. Geertruid, Banholt,
Mheer, Hoogbos, de Voerstreek en Mesch. Ze leidt u
door het prachtige glooiende landschap met al zijn natuurschoon. De eerste ondergrondse winning van vuursteen in Nederland vond plaats op het grondgebied van
de gemeente Eijsden-Margraten, die maar liefst 23 archeologische sites op dit terrein telt. In en rond Voeren
is de situatie vergelijkbaar, veel plaatsen met vuursteenwinning, met name in St. Pietersvoeren en in Rullen.

De vuursteen, als grondstof en bouwsteen zeer
belangrijk in onze historie. Volg de vuursteen via de
markering buiten op de zilveren schildjes.

De route
Vuursteen is voor de natuur een uniek gesteente, je
komt het overal tegen in het landschap, ook is het veelvuldig verwerkt in de gebouwen in deze streek. Hier in
onze regio zit het vrijwel overal in de grond, in lagen
boven elkaar, je loopt er eigenlijk continu overheen. Het
groeit enkel en alleen op de bodem van de zee, dat is
te zien aan de vele zeer goed bewaarde fossielen erin.
De gronden waar wij hier overheen lopen zijn eigenlijk
zeebodems, landschappen van in dit geval 70 miljoen
jaar geleden, toen Eijsden-Margraten en Voeren op de
aardbol nog op de hoogte van het huidige Spanje lagen.
In ons gebied was de geschikte vuursteenlaag te vinden,
waar je de beste en grootste werktuigen van kon maken.
Omdat ons landschap zoveel hellingen kent, randen van
beek- en rivierdalen en van droogdalen (het reliëf van
het landschap) kon de mens de vuursteenlaag goed zien
zitten en gebruiken.
Vuursteen was het goud van de prehistorische mens,
essentieel voor de ontwikkeling van de mensheid.
Ongeveer 6000 jaar geleden ontstond er echt een vuursteenindustrie die van euregionaal belang was met onze
gemeenten in de hoofdrol. Het is derhalve een educatieve tocht door het rijke landschap met zijn geologische
én prehistorische betekenis.
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Mobiele applicatie (app)
Behalve via deze folder is de route ook via een
applicatie voor de mobiele telefoon of tablet te
volgen. Scan de QR-code of download de app in
de apple-store of de google playstore. De hiervoor
speciaal ontwikkelde apllicatie biedt vele
achtergronden, in tekst, beeld en geluid.

QR-code android en apple

De lengte van de route bedraagt 23,7 km. Ook is het
mogelijk om een verkorte versie van de route te
volgen. De app biedt de mogelijkheid om de route
vanaf elk gewenst punt te starten.
Behalve over bestrate wegen voert ze ook over
veldwegen en bospaden, met stijging en daling.
Voor het bezoeken van de vuursteenmijnen in
Rijckholt gelegen in het Savelsbos kijk op
www.staatsbosbeheer.nl of www.vuursteenmijn.nl
of contact via 043-459 24 69.

Aan deze route hebben meegewerkt:
Wiel Schins | Schins Consulting Geohistorie, Trapps B.V., J.P. de Warrimont,
Historie Presents, Staatsbosbeheer, IKL, bureau paul smeets bno,
bureau Verbeek, HR Groep.

wandelroute door het gebied
waarin het wonderbaarlijke
materiaal vuursteen
duizenden jaren voor de
mens een hoofdrol speelde
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