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De stratigrafische plaats van de vuurstenen

in het prehistorische mijnveld van

Rijckholt - St. Geertruid.

W.M. Felder

UBAGHS (1887) schreef:

'Les silex accumulés dans Ie bois consitent pour la grand mas-

sa, en silex hoiratre de la craie blanche ou marneuse, ce qui

est prouvé par leur caractère pètrographique et paléontologi-

que; car j'ai trouvé dans ces silex les fossiles suivants, carac-

téristiques de ces dépots de la craie: Belemnitella (Actinoca-

max) mucronata, v. Schloth. sp., Terebratula carnea, Sow.,

Rhynchonella limbata, v. Schloth, sp., Pecten pulchellus,

Nils., Echinocoris vulgaris, Breyn, Cardiaster ananchytes,

Leske sp., Catopygus pyriformis, Ag. Parmi ces silex de la

craie blanche on trouve, par-ci, par-la, un silex blanc (silex

corné) et quelques silex du tuffeau de Maestricht. Nous trou-

vons donc dans eet amas quatre sortes de silex différents.'

VAN RUMMELEN (CREMERS, 1923) verklaarde:

'Ter plaatse van het zgn. Atelier prehistorique ligt Maastrich-

ter krijt en wel: tufkrijt met grauwe en zwarte vuurstenen

(Mb).'

In de tijd van UBAGHS (1887) hadden zijn uitspraken hoofdzake-

lijk betrekking op de vuurstenen die aangetroffen werden als af-

val van de prehistorische werkplaatsen en de vraag of deze

vuurstenen ter plaatse gedolven waren of dat ze van elders aan-

gevoerd zouden zijn.
Ook in de tijd dat VAN RUMMELEN zijn uitspraak deed bestond

nog maar bij weinigen een inzicht over de wijze van voorkomen

en de winning van de vuurstenen in het prehistorische mijnveld.

Hoewel UHLENBROEK (1912) een goed bruikbare lithostatigrafi-
sche indeling van het Krijt had opgesteld en gepubliceerd, vol-

deed deze niet geheel voor gedetailleerd onderzoek. Een nieuw li-

thostratigrafisch onderzoek voor zeer gedetailleerde correlaties

werd dan ook als belangrijk uitgangspunt aangemerkt.

Uitgaande van een jarenlang onderzoek van GARCET (1968) en

een uitgebreid eigen onderzoek aan de westzijde van de Maas

waren wij tijdens het Ie Intern. Symposium over Vuursteen, in

1969 te Maastricht, in staat een nauwkeurige lithostratigrafische

indeling van het betreffende kalksteenpakket te geven, FELDER

(1971). Vast gesteld werd dat de vuursteenwinning binnen het

mijnveld van Rijckholt-St. Geertruid plaats gevonden had in de

Kalksteen van Lanaye, het hoogste deel van de Formatie van Gul-

pen, Tabel I. In dit kalksteenpakket was het mogelijk deaanwezi-

ge vuurstenen in 23 lithostratigrafische eenheden onder te bren-

gen, fig. 1.

De omvang van de meetbare lihtologische profielen, binnen het

mijnveld, waren echter niet toereikend om met zekerheid de stra-

tigrafische plaats van de ontsloten vuursteenlagen te kunnen be-

palen. Uitgaande van overeenkomstige knolvormen werd aan-

vankelijk aangenomen dat de vuursteenlaag die gedolven werd in

de door de werkgroep onderzochte vuursteenmijnen, mogelijk de

laag 13 of 14 was.

Aangezien de beschikbare profielen geen uitzicht boden om tot

een nauwkeurige stratigrafische inpassing te komen werd door

mijn broer dhr. P.J. FELDER en dhr. C. RADEMAKERS begon-
nen met de ontwikkeling van een statistische methode om op ba-

sis van meso- en microfossielen tot betere resultaten te komen.

De resultaten van het statistisch onderzoek van mesofossielen

deed het vermoeden rijzen dat de betreffende vuursteenlaag niet

13 of 14 was maar met grote waarschijnlijkheid laag 10.

Nieuwe mogelijkheden deden zich voor in 1977 en '78, tijdens de

conservering van de onderzochte vuursteenmijnen. Ten behoeve

van de afvoer van water werd een put gegraven. Om te voorko-

men dat het te lozen water in eventueel aanwezige mijnwerken

Fig. 1 Lithologischprofielvan de Kalksteen vanLanaye in de typelocatie

aanhet Albert kanaal, nabij de stop van Ternaaien, ontsl. 61H-36.

Gelijk met het onderzoek van de prehistorische vuursteenmijn-

bouw werd in 1964 ook begonnen met het onderzoek van de stra-

tigrafische plaats van de vuurstenen die binnen het prehistori-

sche mijnveld van Rijckholt-St. Geertruid gedolven zijn.

Reeds eerder hebben zich onderzoekers met deze vraag bezig ge-

houden.
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Lithostratigrafische indeling van het Boven Krijt en de

Dano-Montien Kalksteen in Zuid-Limburg (Nederland)
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terecht komt, werd besloten deze put zo diep te maken dat het

water dat geloosd wordt in de kalksteen beneden de vuursteen-

laag 1 terecht komt.

Bij het graven van deze put was het mogelijk een nauwkeurige li-

thologisch profiel te meten, fig. 2. In de zelfde periode werd in de

Schone Grub, het dichts bijzijnde punt waar de grens tussen de

Formatie van Gulpen en Maastricht, tabel I, ontsloten is, eve-

neens en lithologische profiel gemeten, dat de mogelijkheid bood

de Kalksteen van Lanaye boven de onderzochte vuursteenmijnen

te bestuderen, fig. 2. Daar zowel in het profiel van de rioolput als

in het profiel van de Schone Grub de vuursteenlaag uit de onder-

zochte vuursteenmijnen aanwezig is, is het mogelijk een volledig

lithologisch profiel te tekenen van de Kalksteen van Lanaye bin-

nen het prehistorische mijnveld van Rijckholt-St. Geertruid,

fig. 2.

Dit lithologische profiel kan gecorreleerd worden met dat van de

typelocatie van de Kalksteen van Lanaye, aan de westzijde van

de Maas, fig, 3.

Uitgaande van de kennis aan de westzijde van de Maas zijn de la-

gen No. 1 t/m 10, het lagencomplex 11-12 en de lagen 13 en 14

zonder problemen te correleren. Niet duidelijk is de begrenzing

van de lagen 15 en 16. Dit is een verschijnsel datook in het noor-

delijke deel van het verbreidingsgebied, aan de westzijde van de

Maas, bekend is, (FELDER 1975a). De lagen 17 en 18, die samen

met 15 en 16 een duidelijk herkenbaar complex vormen, zijn dui-

delijk herkenbaar. Laag 19 is eveneens goed herkenbaar. De

vuursteenknollen even onder de top van de Kalksteen van Lanaye

behoren genetisch tot de Horizont van Lichtenberg en derhalve

tot laag 23. In het lithologische profiel, binnen het prehistorische

Fig. 3 Correlatie van het lithologische profiel van de Kalksteen van La-

naye in hetprehistorische mijnveldvan Rijckholt-St. Geertruid IB)

met dat van de typelocatie aan het Albert kanaal bij de stop van

Ternaaien, ontsl. 61H-36.

Fig. 2 Lithologischprofielvan de Kalksteen van Lanaye in hetprehistori-

sche mijnveld van Rijckholt-St. Geertruid.

Fig. 4 Plattegrond en doorsnede dooreen prehistorische vuursteenmijn

onder de vloer van het Grote Atelier in het mijnveldvan Rijckholt-

St. Geertruid.
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mijnveld, ontbreken de lagen 20 t/m 22 als gevolg van een discor-

dantievlak tussen de Formatie van Gulpen en Maastricht, (FEL-

DER 1975a).

Naast de mogelijkheid de vuursteenlagen te correleren met de

type-locatie was het ook mogelijk na te gaan in welke lagen

vuursteenknollen voorkomen die, uit oogpunt van afmeting en

kwaliteit, geschikt geacht moeten worden als grondstof voor de

prehistorische vuursteenindustrie. Uitgaande van deze mag aan-

genomen worden dat in de lagen No. 1 t/m 6 zeker voldoende

vuurstenen aanwezig waren om deze in open groeven te delven.

Uitgaande van de ontdekking van mijnen onder het Grote Atelier,

in de laag 6 en deels in de laag 4 en 5, fig. 4, weten we dat ook in

deze lagen zeker plaatselijk mijnbouw mogelijk was. Floe groot

de omvang hiervan is, is voorlopig nog onbekend. Laag 10 bevat

de grootste hoeveelheid bruikbare vuurstenen en is derhalve bin-

nen een groot deel van het mijnveld doormiddel van groeven en

mijnen afgebouwd.
Van de vuursteenlagen 7 t/m 9, 11 t/m 19 en 23 was slechts een

klein gedeelte meer of minder geschikt. Mijnbouw op deze lagen
is zeker niet te verwachten. Samengevat kan gesteld worden dat

de vuurstenen die gedolven zijn binnen het prehistorische mijn-
veld van Rijckholt-St. Geertruid afkomstig zijn uit het hoogste
deel van de Formatie van Gulpen (FELDER 1975b) en wel de

Kalksteen van Lanaye (FELDER 1975a) =(Cr 4 van UFILEN-

BROEK 1912). Bewezen winning is bekend uit de lagen 4 t/m 6

en 10. Uitgaande van de verbreiding van oude herkenbare open

groeven en de aanwezigheid van vuursteenafslagen in en rond

deze groeven maken het aannemelijk dat ook in de lagen 1 t/m 3

open groeven (en mijnen?) aangelegd zijn. Locale winning uit an-

dere lagen van de Kalksteen van Lanaye moet niet uitgesloten
worden. Locaal dienen we er ook rekening mee te houden dat in

het hoogste deel van de Kalksteen van Lixhe III wel eens bruikba-

re vuurstenen voorkomen.
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