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6245 Eijsden Het Stenen Muurtje steen

6245 Eijsden Mozartstraat naamgever persoon mozartiet

6245 Mesch Steenbergsweg steen

6245 Mesch Kiezelkuilweg steen

6245 Mesch Steenbergweg steen

6247 Gronsveld Brikkenoven steenbakkerij

6247 Rijckholt Steenstraat steen

6247 Rijckholt Vuursteenstraat gesteente flint

6247 Rijckholt Slagsteenstraat steen

6261 Mheer Leemstraat leem

Heel wat geologische bezienswaardigheden in Eijsden-Margraten :

• Mergelgrotten en groeve in Bemelen, en Cadier en Keer
• Kalkoven 't Rooth, 'De Valk' in Cadier en Keer
• Vuursteenmijn in Rijckholt
• Grindgroeve in Savelsbos

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
https://goo.gl/maps/iJntZA2qrjCsM9iF8
https://goo.gl/maps/Cz6DEmUqY9HGzdim8
https://goo.gl/maps/GUVjyyLncHi2GzjQA
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://goo.gl/maps/SBU8MUvyaEKZ4xX28
https://goo.gl/maps/VJEGaWVAX8PVHyHx8
https://goo.gl/maps/GWV832bYd2m2EyiTA
https://goo.gl/maps/rq82opKE5612MAyK7
https://goo.gl/maps/A9qGLvvujtgxJuS39
https://goo.gl/maps/86nqDG7YCydVKnpo8
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://goo.gl/maps/BF6yDThDhRq1qUuZ7
https://goo.gl/maps/wXprBNbSEiEkNTrJ8
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkoven_%27t_Rooth
https://www.vuursteenmijn.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grindgroeve_Savelsbos


In de deelgemeenten Bemelen, en Cadier en Keer Liggen 
verschillende mergel- en kalksteengroeve, zowel open groeven 
als gangenstelsels in de rots uitgehakt.  O.a. in de Bemelerberg, 
de Koelenboschgroeve, Julianagroeve, Groeven Koeberg, 
Blankenberg en Orenberg.

Aan groeve ‘t Rooth staat ook nog de ruïne van de 
kalksteenoven ‘De Valk’. 

Kaart Mergelgrot Bemelerberg
Informatie Mergelgrotten, wandeling - Komoot Koeberggroeve, Cadier en Keer - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Bemelen, Cadier en Keer 

Mergelgroeve in de Bemelerberg

https://goo.gl/maps/G8o1Gnaf96ZsEJL48
https://www.komoot.nl/smarttour/2051216
https://www.komoot.nl/smarttour/2051216
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koeberggroeve_(Cadier_en_Keer)


Kaart Het Stenen Muurtje
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Eijsden, Het Stenen Muurtje 

https://goo.gl/maps/Cz6DEmUqY9HGzdim8


Kaart Mozartstraat
Mineraal mozartiet
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Eijsden, Mozartstraat  

Het mineraal mozartiet is genoemd naar de componist Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791).  De naam werd aan het mineraal 
gegeven omdat het ontdekt werd in 1991, het jaar van de 200ste

verjaardag van het overlijden van de componist.

https://goo.gl/maps/GUVjyyLncHi2GzjQA
https://www.mindat.org/min-2799.html
https://www.mindat.org/min-2799.html


Kaart Steenbergsweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Mesch, Steenbergsweg 

In het gehucht Mesch is er zowel een Steenbergsweg als 
een Steenbergweg !

https://goo.gl/maps/SBU8MUvyaEKZ4xX28


Kaart Kiezelkuilweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Mesch, Kiezelkuilweg

https://goo.gl/maps/VJEGaWVAX8PVHyHx8


Kaart Steenbergweg
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Mesch, Steenbergweg 

In het gehucht Mesch is er zowel een Steenbergweg als een 
Steenbergsweg !

https://goo.gl/maps/GWV832bYd2m2EyiTA


Kaart Brikkenoven
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Gronsveld, Brikkenoven  

Brikken is een synoniem voor bakstenen.

https://goo.gl/maps/rq82opKE5612MAyK7


Kaart Steenstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Rijckholt, Steenstraat 

https://goo.gl/maps/A9qGLvvujtgxJuS39


Kaart Vuursteenstraat
Mineraal flint
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Rijckholt, Vuursteenstraat  

Vuursteen, siilex of flint is een ‘cryptokristallijne’ vorm van kwarts, 
siliciumdioxide.  Het komt o.a. voor in de ENCI steengroeve in de 
Sint-Pietersberg aan de zuidkant van Maastricht. 

Zwarte silex lagen in de ENCI-steengroeve

https://goo.gl/maps/86nqDG7YCydVKnpo8
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://www.mindat.org/min-6676.html
https://www.mindat.org/min-3337.html
https://www.bezoekmaastricht.nl/locaties/2146331402/enci-groeve
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/sint-pietersberg


Kaart Slagsteenstraat
Informatie Stenen werktuigen - wikipedia
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Rijckholt, Slagsteenstraat  

Een slagsteen of hamersteen werd in het stenen 
tijdperk gebruikt als werktuig.

https://goo.gl/maps/BF6yDThDhRq1qUuZ7
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stenen_werktuig


Kaart Leemstraat
Informatie
© Foto’s Hugo Bender

Eijsden-Margraten - Mheer, Leemstraat 

https://goo.gl/maps/wXprBNbSEiEkNTrJ8
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Ken je andere mineralogische straten in (de omgeving van)                              
Of heb je meer informatie over deze straten ?

Stuur je info naar mka@minerant.org

Mineralogische straten in de buurgemeenten
vind je op straat.mineralogie.be/Nederland.html

Meer weten over mineralen ?
Kijk eens op www.minerant.org/MKA/index.html

Eijsden-Margraten

21/04/22

http://straat.mineralogie.be/
mailto:mka@minerant.org
mailto:mka@minerant.org
http://straat.mineralogie.be/Nederland.html
http://straat.mineralogie.be/Nederland.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/index.html

